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 This research study the effects of torrefaction temperatures, residence times, and 

particle sizes on the higher heating value properties of cassava rhizome, sugarcanes leaves, 
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model based on the kinetics of biomass decomposition was developed in this work. For 

experimental set up, raw biomass can be divided into 3 sections. First, amount of 10g was 

conducted for determining the kinetic parameter inTGA (thermogravimetric analysis) below 

uses static condition by mean of raw biomass was kept constant temperature at 220, 260, 
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torrefaction temperature were 220, 260, and 280 oC, and each of these temperatures was 

tested at the three different residence time of 20, 40, and 60 min, respectively. Then, the 

torrefied biomass was conducted to determine the fuel properties including heating value, 

proximate analysis, and ultimate analysis. Third, amount of 40g was treated in cylindrical 

reactor to verify the existence of terminate point at 220, 260, and 280 oC of torrefaction 

temperature. Finally, the torrefied product at the terminate point was determined its 

heating value by bomb calorimeter. The result shows that the heating value was increased 

according to increasing of torrefaction temperature and residence time for all biomass. The 

particle size increase result in the increasing in heating value of cassava rhizome, 

sugarcanes leaves, corncob ,and decreasing in the heating values of rice straw and oil palm 

frond. The HHV prediction model developed in this work gave an over prediction value 

compared to the HHV obtained by the bomb calorimeter. The minimum root mean square 

error of the HHV prediction model was 13.19%. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมุงเนนเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและระบบ
เศรษฐกิจ กันอยางตอเน่ือง ทําใหความตองการใชพลังงานมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะนําไปใชใน
กิจกรรมหลัก ๆ เชน นําไปใชในระบบการผลิตสินคา การขนสง และการดํารงชีวิต เพื่อพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูและสรางความสะดวกสบายใหกับมนุษย[1]  สิ่งหน่ึงที่ทุกประเทศตองใชเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการไดมาซึ่งพลังงาน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ  และคุณภาพของสิ่งแวดลอมที่แยลง ซึ่งในหลาย
ประเทศกําลังใหความสําคัญในการหาแหลงกําเนิดพลังงานที่เพียงพอตอความตองการ และไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม  พลังงานสามารถแบงออกเปนสองประเภทคือ พลังงานหมุนเวียน ไดแก 
พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล เปนตน   และพลังงานสิ้นเปลือง
ไดแก นํ้ามัน แกสธรรมชาติ และถานหิน ซึ่งเปนแหลงพลังงานหลักที่มีใชอยูในปจจุบัน ซึ่งกําลังจะ
หมดไป ( นํ้ามันใชไดอีก 42 ป กาซธรรมชาติ 60 ป และถานหิน 122 ป) [2] จากการวิเคราะหขอมูล
ของการใชพลังงานของโลกในปตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 พบวามีปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป เมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานนิวเคลียร 

 

รูปที่ 1.1ขอมูลการใชพลังงานของโลก ที่มา : Energy information Administration (EIA), 
International Energy annual 2006, “Projections: EIA, world Energy Projections Plus 
2009” , June-December 2008 www.eia.doe.gov/iea  

 
 ซึ่งแสดงใหเห็นวาแหลงพลังงานที่มีอยูอาจจะไมเพียงพอตอความตองการใชในอนาคต
ดังน้ันในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจึงหันมาใหความสําคัญ และตระหนักถึงการจัดหา
แหลงพลังงานใหมเพื่อนํามาทดแทนหรือใชควบคูไปกับการใชพลังงาน จากนํ้ามัน แกสธรรมชาติ และ
ถานหิน ซึ่งแหลงพลังงานทดแทนที่จะนํามาใชน้ี ไมเพียงแตจะสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได
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แตยังตองเปนพลังงานที่สะอาดไมทําลายสิ่งแวดลอมดวย  ซึ่งแหลงกําเนิดพลังงานทดแทนที่ถูก
นํามาใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานแสงอาทิตย  พลังงาน
คลื่น พลังงานใตพิภพ  และพลังงานจากชีวมวล  ซึ่งศักยภาพของแหลงกําเนิดพลังงานข้ึนอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพของแตละประเทศดวย [1]   สําหรับ
ประเทศไทยมีการสงเสริมใหใชพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย ลม นํ้า ชีวมวล ขยะ และแกสชีวภาพ
ในการผลิตไฟฟา ความรอน และเปนเช้ือเพลิงใหกับยานยนต [3] จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ศักยภาพการใชพลังงานในประเทศไทย ดังตารางที่ 1.1 ที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพลังงาน
ทดแทนในประเทศไทย  

ตารางที่ 1.1 ศักยภาพของพลงังานทดแทนในประเทศไทยเม่ือนําไปใชในการผลิตไฟฟา  
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “รายงานสถิติพลังงานของ
ประเทศ”, 2553 www.dede.go.th  

ชนิดของพลังงาน ศักยภาพ 

ชีวมวล 3300 MW 

กาซชีวภาพ 190  MW 

ขยะ 147  MW 

ลม 1600 MW 

พลงังานนํ้า 700 MW 

พลงังานแสงอาทิตย 50000 MW 

จากตารางแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมากเปนอันดับที่ 1 
รองลงมาคือ ชีวมวล ลม พลังงานนํ้า และขยะ แตในการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชงานจําเปนที่
จะตองใชเงินลงทุนสูง ตองทราบถึงศักยภาพของแสงในบริเวณที่ใชงานและสัดสวนของรังสีตรงตอรงัสี
กระจาย ซึ่งตองมีความรูและตองใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการวัดจึงไมนิยมที่จะนํามาใชงาน
กันมากนัก ดังน้ันพลังงานที่ไดจากชีวมวลจึงเขามามีบทบาทสําคัญและนาสนใจที่จะสามารถใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนในประเทศไดเน่ืองจากใชเงินลงทุนตํ่า วัตถุดิบหางายภายในประเทศ เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ประกอบกับประชากรในประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
ดังน้ันจึงมีการนําพลังงานจากชีวมวลไปใชเปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาและความรอน 
 จากรูปที่ 1.2 แสดงใหเห็นถึงการนําชีวมวลไปใชในการผลกระแสไฟฟาพบวามีปริมาณ
มากถึง 82.6% และสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 2,000 เมกะวัตต ซึ่งมากกวาการผลิตกระแสไฟ-
ฟาจากแหลงพลังงานทางเลือกอื่นๆ ดังน้ันการนําชีวมวลมาใชเปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระ- 
แสไฟฟาและความรอนอาจจะชวยลดตนทุนการนําเขากาซธรรมชาติ และถานหิน จากตางประเทศได 
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ตารางที่ 1.2 ศักยภาพการใชชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟา ที่มา: กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “รายงานสถิติพลังงานของประเทศ”, 2553 www.dede.go.th  

พลงังานทดแทน กําลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟา 
(เมกะวัตต) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
( รอยละ) 

2552 2553 2554 2554 
แสงอาทิตย 37.0 48.6 78.7 61.9 

ลม 5.1 5.6 7.3 30.4 
นํ้า 55.7 58.9 95.7 62.4 

ชีวมวล 1,618.1 1,650.2 1,790.2 8.5 
กาซชีวภาพ 69.8 103.4 159.2 53.9 

ขยะ 6.6 13.1 25.5 94.7 
รวม 1,792.3 1,879.8 2,156.6 14.7 

 

จากรูปที่ 1.2 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีการนําเขาพลังงานที่เปนนํ้ามัน เทากับ 85% กาซ
ธรรมชาติ 21% ถานหิน 63% และไฟฟา 37% เพราะพลังงานที่มีอยูในประเทศไมเพียงพอตอความ
ตองการ ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพลังงานและจัดการพลังงานจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการหาพลังงานทดแทนที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยมีการนําพลังงานจากชีว-
มวลที่เหลือใชทางการเกษตรมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา ความรอนและเช้ือเพลิง เพื่อลดการใช 
นํ้ามัน  แกสธรรมชาติ และถานหิน ซึ่งเมื่อสํารวจขอมูลของชีวมวลที่มีอยูในประเทศไทย ตามตาราง 
ที่ 1.3 แสดงผลของพลังงานความรอนที่ไดเมื่อเทียบเทากับกิโลตันนํ้ามันดิบ พบวามีศักยภาพทาง
พลังงานเทากับ 11,938.67 กิโลตันนํ้ามันดิบ  หรือเทากับ 138,847 เมกะวัตตช่ัวโมง ถาชีวมวลถูก
นํามาใชประโยชนทั้งหมดจะสามารถลดการนําเขากาซธรรมชาติ และ ถานหิน ซึ่งสวนใหญใชเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา [2] ไดประมาณ 9.2 % ตอป ( ประมาณจากศักยภาพการใชพลังงานจากชีวมวลในป 
2552 เทียบกับปริมาณการนําเขาถานหินและกาซธรรมชาติในรูปที่ 1.2 ) จากขอมูลการนําชีวมวลมา 

 

รูปที่ 1.2 การใชพลังงานในเชิงพาณิชยข้ันตน ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาพลงังาน, 
“รายงานประจําป 2554”27 ธันวาคม 2555  
http://www.eppo.go.th/doc/report-2554/annual-eppo-2554.pdf 
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 ใชประโยชนในการผลิตไฟฟา เมื่อป 2541 [5] พบวามีการนําชีวมวลมาใชในการผลิต
กระแสไฟฟาไดแก ชานออย แกลบ และเสนใยปาลม แตยังมีชีวมวลที่เหลือใชอีกเปนจํานวนมากท่ียัง
ไมถูกนํามาใชงาน ซึ่งจากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนพบวามีการนําชีวมวลมาใชเปน ฟน 
มาเผาเพื่อใหพลังงานความรอน และนํามาเผาแบบเผาไหมไมสมบูรณ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เปนแกสในระบบแกสซิฟเคช่ัน ทําใหชีวมวลตองสูญเสียพลังงาน และ มวลจํานวนมาก สงผลใหเกิด
การใชพลังงานที่ไมคุมคา และเมื่อนําชีวมวลไปใชในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา เปนเช้ือเพลิง
ใหกับหมอตมนํ้า หรือการใชประโยชนอื่น ๆ มีปญหาอีกหลายประการท่ีสงผลใหประสิทธิภาพในการ
เผาไหมตํ่าและตองใชเงินลงทุนสูง  ไดแก แหลงวัตถุดิบกระจายอยูในพื้นที่ตางๆ ทําใหตองใชตนทุนใน
การขนสงที่สูง  ขนาดของชีวมวลถามีขนาดใหญ ทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมตํ่าและไดคาความ
รอนที่ไมสม่ําเสมอ ความช้ืนในชีวมวลมีปริมาณความช้ืนสูงทําใหประสิทธ์ิภาพในการเผาไหมตํ่าและ
ระยะเวลาในการเก็บสั้นเพราะการยอยสลายทางชีวภาพ  อีกทั้งยังใหคาความหนาแนนของพลังงาน
ตํ่า  

ตารางที่ 1.3 ศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ของประเทศไทยป 2552 ที่มา: ผศ พงษศิริ จรุยนนท. “การ
สํารวจชนิดและแหลงชีวมวลประเทศไทย” การนําเสนอศักยภาพของชีวมวลในประเทศไทย. เขาถึง
ขอมูลเมื่อป 2555 
http://lib3.dss.go.th/Fulltext/Glass/Glass_Annual_Meeting_Handout/2011/Biomass_res
oures_survay_in_Thailand.pdf 

ชนิด ผลผลิต (ตัน) ชีวมวล ปริมาณชีวมวล เหลือใช (ตัน) คาความรอน (MJ/kg) ศักยภาพพลังงาน 

       เทระจูล               กิโลตันนํ้ามันดิบ 

ออย 66,816,446 ชานออย 4,190,794.31 14.40 60,347.44 1,428.54 

ยอดและใบ 13,439,727.21 17.39 233,716.86 5,532.52 

ขาว 31,508,364 แกลบ 3,510,598.90 14.27 50,096.25 1,185.87 
ฟางขาว 25,646,547.96 10.24 262,620.65 6,216.73 

ถั่วเหลือง       190,480 ตน/เปลือก/ใบ 170,383.17 19.44 3,312.35 78.41 

ขาวโพด 4,616,119 
ซัง 584,539.15 18.04 10,545.09 249.62 

ลําตน 2,758,777.36 18.04 49,768.34 1,178.11 

 
ปาลมน้ํามนั 

  
8,162,379 

ทะลายเปลา 1,024,868.34 17.86 18,304.15 433.29 
ใย 162,970.06 17.62 2,871.53 67.97 

กะลา 38,959.04 18.46 719.18 17.02 
กาน 2,203,740 9.83 21,824.24 516.62 

มัน
สําปะหลัง 

30,088,025 
ลําตน 2,439,236.19 18.42 44,930.73 1,063.60 

เหงา 1,834,466.88 18.42 33,790.88 799.89 

มะพราว 1,380,980 
กาน 628990.82 15.40 9686.46 229.30 
กาบ 464250.95 16.23 7534.79 178.36 
กะลา 128936.58 17.93 2311.83 54.73 

ไมยางพารา 3,090,280 ก่ิง/กาน 312,118.28 14.98 4,675.53 110.68 

รวม 145,853,073   59,539,905.20   504,339.40 11,938.67 

 ดังน้ันเมื่อมีการนําชีวมวลมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนอยางจริงจังจึงตองมีเทคโนโลยี
ที่ชวยแกไขปญหาเหลาน้ี ซึ่งกระบวนการที่ชวยแกปญหาเหลาน้ี เรียกวา กระบวนการทอริแฟคช่ัน  
กระบวนการทอริแฟคช่ัน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความรอนที่อุณหภูมิตํ่าในชวง 200 ถึง 
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300 องศาเซลเซียส ดําเนินการในสภาวะอากาศเฉ่ือย โดยความรอนจะทําใหเกิดการสลายตัวของ    
เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และ ลิกนินบางสวน  ทําใหชีวมวลมีคุณสมบัติไมชอบนํ้า  เปราะ มีคาความ
รอนและความหนาแนนของพลังงานสูงข้ึน (ยังคงเหลือพลังงานภายในถึง 90 เปอรเซ็นต และมวล
เหลือ 70 เปอรเซ็นต)  อัตราสวนของออกซิเจนตอคารบอน และ ไฮโดรเจนตอคารบอน มีคานอยลง
ทําใหคุณสมบัติของชีวมวลที่ถูกนํามาทอริไฟร มีคุณสมบัติใกลเคียงกับถานหินบางชนิดและอยูตรง
กลางระหวางถานหินกับ ถาน ซึ่งสามารถนํามาเผารวมและใชทดแทนถานหินได อีกทั้งยังไมปลอย
มลพิษเหมือนกับถานหินเพราะกาซคารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซดที่เกิดข้ึนจะถูกนําเขาสู 
วัฎจักรคารบอนของพืช ซึ่งซัลเฟอรและคลอรีนที่อยูในชีวมวลมีปริมาณตํ่าทําใหไมเกิดฝนกรด ซึ่ง
อิทธิพลที่สงผลตอคุณสมบัติที่ถูกปรับปรุงของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน ไดแก ความช้ืน
ของชีวมวลเริ่มตน ขนาด อุณหภูมิ เวลาในการทอรีแฟคช่ัน อัตราการไหลของไนโตรเจน และอัตรา
การใหความรอนในกระบวนการ เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงคุณสมบัติของชีวมวล
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพิจารณาเงื่อนไขของอิทธิพลตางๆ เหลาน้ีใหเหมาะสมชนิดของชีวมวลและ
ผลิตภัณฑที่ไดเปนไปตามที่ตองการ  

    สําหรับกลไกการสลายตัวที่เกิดข้ึนในกระบวนการทอรีแฟคช่ันจะประกอบไปดวยกลไก
การสลายตัวแบบ 2 ข้ันตอน โดยในข้ันตอนแรกชีวมวลจะสลายตัวที่อุณหภูมิเริ่มต้ังแต 220 องศา-
เซลเซียส โดยสวนที่สลายตอนแรกคือ ไซแลนที่อยูในของเฮมิเซลลูโลส ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนสาร
ระเหย (ไดแก โมโนชูกา โพลีชูกา ดีไฮโดรชูกา คารบอนไดออกไซด และคารบอนมอนอกไซด) และชีว
มวลทอรีไฟรในข้ันที่หน่ึง (เปนตัวกลางหรืออินเตอรมีเดียดที่รอการแปลี่ยนแปลงไปเปนผลิตภัณฑใน
ข้ันที่สอง) ในข้ันตอนที่สองจะเปนการสลายตัวของอินเตอรมีเดียด (เปนการสลายตัวของเซลลโูลสและ
ลิกนิน) ไปเปนสารระเหยจําพวกกรดในข้ันที่สอง และชีวมวลทอริแฟคช่ันในข้ันที่สอง สําหรับ
การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาที่ไดทําการศึกษาโดย Di Blasi และ Lanzetta [7] ไดทําการศึกษา
กลไกการสลายตัวแบบหน่ึงและแบบสองข้ันตอน พรอมทั้งสรางแบบจําลองในการทํานายนํ้าหนักที่
สูญเสียของกลไกการสลายตัวแบบสองข้ันตอน Prins et al.[8] ศึกษากลไกการสลายตัวของมะเด่ือ
และสรางแบบจําลองในการทํานายนํ้าหนักที่สูญเสียในชวงเวลาตางๆ ของกลไกการสลายตัวแบบ 2 
ข้ันตอน นอกจากน้ียังมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ และอิทธิพลที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน Prins et al.[9] ไดวิเคราะหผลิตภัณฑที่
เกิดข้ึน และวิเคราะหอิทธพลของอุณหภูมิและเวลาที่สงผลตอคุณสมบัติของคาความรอนของชีวมวล
จากกระบวนการทอรีแฟคช่ัน จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑที่เปนสารระเหยที่เกิดข้ึนไดแก
กรดอะซิตริก และเมทานอล เมื่ออุณหภูมิและเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันสูงข้ึนจะสงผลให
คาความรอนสูงข้ึน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมื่ออุณหภูมิมีความแตกตางกันประมาณ 
40 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีเมื่อเวลาเพิ่มข้ึนคาความรอนจะไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ  Wang et 
al.[10] ไดมีการศึกษาคุณสมบัติของคาความหนาแนนพลังงาน ความสามารถในการบด ความไมชอบ
นํ้า และการเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในดวยการวิเคราะหแบบแยกธาตุ และแบบประมาณ โดย
ดําเนินการที่เงื่อนไขของอุณหภูมิ 230, 250, 270 และ 300 องศาเซลเซียส ในเตาปฏิกรณแบบ     
เบดน่ิง (fix bed) ผลที่ไดคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนคาความรอนจะมีคาเพิ่มข้ึน ชีวมวลเปราะทําใหบด
งายข้ึน เน่ืองจากงานวิจัยโดยสวนใหญไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในดวยการ
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วิเคราะหแบบแยกธาตุ และแบบประมาณ ดังน้ันจึงมีการนําขอมูลเหลาน้ีมาสรางเปนแบบจําลองใน
การทํานายคาความรอน โดยงานวิจัยของ Sheng และ Azevedo [11]ไดสรางสมการในการทํานาย
คาความรอนโดยการใชขอมูลของการวิเคราะหแบบแยกธาตุในการสรางความสัมพันธ ซึ่ ง
ความสัมพันธที่ไดพัฒนาข้ึนน้ีมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 5% Erol et al.[12] ไดสรางแบบจําลอง
ในการทํานายคาความรอนโดยการใชขอมูลของการวิเคราะหแบบประมาณในการสรางความสัมพันธ 
โดยความสัมพันธจะมีความคลาดเคลื่อน (R2) 0.829 ถึง 0.898 
 จากการศึกษารายงานวิจัยที่ผานมาพบวาการศึกษาอิทธิของอุณหภูมิ เวลาและขนาด
อนุภาค ที่มีผลตอคาความรอนยังมีนอยมาก อีกทั้งการสรางแบบโดยเช่ือมโยงกับแบบจําลอง
จลนพลศาสตรยังไมมีการศึกษา ดังน้ันในการศึกษาและวิจัยในครั้งน้ีจะศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลที่
ผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน ไดแก คาความรอน ของกลไกการสลายตัว 1 ข้ันตอน สําหรับชีวมวล 5 
ชนิด ไดแก ใบและยอดออย ทางปาลม ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และ ฟางขาว ดวย
เงื่อนไขที่ใชในกระบวนการทอริแฟคช่ัน คือ อุณหภูมิ ขนาด เวลา และความช้ืนเริ่มตน ที่แตกตางกัน 
เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของ อุณหภูมิ ขนาด และเวลา มีผลตอคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการ
ทอริแฟคช่ันของกลไกการสลายตัวแบบ 1 พรอมทั้งสรางแบบจําลองในการทํานายคาความรอนโดย
เช่ือมโยงกับแบบจําลองจลนพลศาสตร 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1.2.1 การศึกษาคุณสมบัติที่ผานการทอริไฟลในระดับการทดลองของกลไกการสลายตัว  
1 ข้ันตอน โดยทําการศึกษา 
    1.2.1.1 ศึกษาผลของอุณหภูมิ ขนาดอนุภาค และเวลาที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 

      1.2.1.1.1 คาความรอน   
 1.2.1.2 ศึกษาองคประกอบและธาตุภายในที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชีวมวล

หลังจากผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันดวยการ วิเคราะหดวยการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate 
analysis)   และ การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis)   
 1.2.2 สรางสมการในการทํานายคาความรอน ของกลไกการสลายตัว 1 ข้ันตอน  
 1.2.3 เปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากบอมคาลอริมิเตอร กับผลของคาความ
รอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่ข้ึนอยูกับมวลที่สลายตัว และ สมการทํานายคาความรอน ที่
ข้ึนอยูกับ คา คารบอน ไฮโดรเจร ไนโตรเจน ซัลเฟอร ความช้ืน สารระเหย คารบอนคงตัว และข้ีเถา 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ที่อุณหภูมิสูงข้ึนระยะเวลาในกระบวนการทอรีแฟคช่ันมากข้ึนจะทําใหคาความ
รอนสูงข้ึน  
 1.3.2 ขนาดของอนุภาคที่เปลี่ยนไปไมสงผลทําใหคุณสมบัติคาความรอนเปลี่ยนไป 
 1.3.3 แบบจําลองที่สรางข้ึนสามารถทํานายไดแมนยํา และมีแนวโนมสอดคลองกับขอมูล
ที่ไดจากการทดลอง 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.4.1 ศึกษาผลของ อุณหภูมิ ขนาดอนุภาค และเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
ของชีวมวล 5 ชนิดไดแก ใบและยอดออย ทางปาลม ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และ
ฟางขาวสําหรับกลไกการสลายตัวแบบ 1 ข้ันตอน โดยศึกษาผลของ 
   1.4.1.1 อุณหภูมิทดสอบ 3 อุณหภูมิ ไดแก 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียส 
          1.4.1.2 ขนาดอนุภาค 2 ขนาด ไดแก นอยกวา 1 มิลลิเมตร และ มากกวา 1 
มิลลิเมตร 
    1.4.1.3 เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 เวลา ดังแสดงในตารางที่ 1.4 
 
ตารางที่ 1.4 เงื่อนไขของเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองของชีวมวลแตละชนิด 

ชีวมวล เวลาที่ใชในการดําเนินการทดลอง(นาที) 
ลําตนและเหงามันสําปะหลัง 20,40,60 
ฟางขาว 20,40,60 
ใบและยอดออย 15,40,60 
ทางปาลม 15,35,60 
ซังขาวโพด 10,30,60 
 
 1.4.2 ศึกษาคาความรอนของชีวมวลที่เวลาสิ้นสุดการสลายตัวสําหรับกลไกการสลายตัว
แบบ 1 ข้ันตอน ที่อุณหภูมิ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวล 5 ชนิด ไดแก ลําตนและ
ลําตนและเหงามันสําปะหลังสําปะหลัง ฟางขาว ใบและยอดออย ทางปาลม และ ซังขาวโพด  
 
1.5 ขั้นตอนของการวิจัย 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อหาเงื่อนไขและวิธีที่ใชในการทดสอบคุณสมบัติของ
ชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริแฟคช่ันโดยใชมาตรฐานในการทดสอบเทียบกับถานหิน 

1.5.2 ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิขนาด อนุภาค และเวลา ของชีวมวล 5 ชนิดไดแก 
ใบและยอดออย ทางปาลม ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และฟางขาว ในการทอริไฟร 
ดวยกระบวนการทอรีแฟคช่ันในเตาทอรีแฟคช่ัน 
 1.5.4 ทําการศึกษาคุณสมบัติไดแก คาความรอน ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด โดยดําเนินการ
ทอรีแฟคช่ันที่อุณหภูมิ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 เวลาและ
ขนาดที่ใชในการทดลอง 2 ขนาด ดังแสดงในตารางที่ 1.5 
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ตารางที่ 1.5 เงื่อนไขของเวลาและขนาดชีวมวลที่ใชในการดําเนินการทดลองของชีวมวลแตละชนิด 
ชีวมวล ขนาด 1 มิลลเิมตร ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตร 

เวลาที่ใชในการดําเนินการ
ทดลอง(นาที) 

เวลาที่ใชในการดําเนินการ
ทดลอง(นาที) 

ลําตนและเหงามันสําปะหลงั 20,40,60 60 
ฟางขาว 20,40,60 60 
ใบและยอดออย 15,40,60 60 
ทางปาลม 15,35,60 60 
ซังขาวโพด 10,30,60 60 

  
 1.5.5 ทําการศึกษาการเปลี่ยนเปลงของ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
ซัลเฟอร ความช้ืน ข้ีเถา คารบอนคงตัว สารระเหย ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด  
 1.5.6 ทํานายคาความรอนความสมการที่สรางข้ึนโดยใชแบบจําลองไคเนติกสในการ
ทํานายมวลที่สูญเสียไป ณ เวลาตางๆ และเปรียบเทียบกับของการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนกับผล
การทํานายดวยสมการทํานายคาความรอนที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบ
ประมาณ และ แบบแยกธาตุ 
 1.5.7 สรุปผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณสมบัติของชีวมวลที่ผาน
กระบวนการทอรีแฟคช่ัน พรอมเขียนรายงานสรุปการวิจัย 

1.6 ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิจัย 
 1.6.1 เช้ือเพลิงแทงตะเกียบตัวอยางชีวมวล 5 ชนิดไดแก ใบและยอดออย ทางปาลม ลํา
ตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และฟางขาว จะไดจากการผลิตของหองปฏิบัติการวิจัย
นวัตกรรมเช้ือเพลิงและเทคโนโลยี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 1.6.2 การทดสอบคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานการทอริไฟร ดวยการใชมาตราฐาน ASTM 
D 3286-85 , ASTM E711 , ASTM D 409-61, ASTM D 3173-03(2008) , ASTM D 3174-04, 
ASTM D 3175-07 , ASTM D 3172-07a, ASTM D 5373-08, ASTM D 3179-02, ASTM D 
3177-02 (2007), ASTM D 3176-89(2002) และ ASTM D3286-85 
 1.6.3 สรางสมการทํานายคาความรอนโดยใชแบบจําลองไคเนติกสในการทํานายมวลที่
สูญเสียในชวงเวลาของการเกิดปฎิกิริยาในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 

1.7 ความจํากัดของการวิจัย 
 ทําการศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลที่มีการสลายตัว 1 ข้ันตอน ของชีวมวล 5 ชนิด ไดแก 
ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด ทางปาลม และลําตนและเหงามันสําปะหลัง โดยใชมาตรฐาน 
ASTM ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล และสรางสมการทํานายคาความรอนโดยใช
แบบจําลองไคเนติกสในการทํานายมวลที่สูญเสียในชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน 
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1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.8.1 ความช้ืน (Moisture) คือ ปริมาณนํ้าที่มีอยูในไมและวัชพืช มีความสัมพันธตอ
คุณสมบัติของไมและวัชพืชในดานตาง ๆ 
 1.8.2 คาความหนาแนนของเช้ือเพลิง (Bulk density) คือ นํ้าหนักตอหน่ึงหนวย
ปริมาตร จะข้ึนกับขนาดของอนุภาค โดยสัมพันธกับปริมาตรของชองวางระหวางอนุภาค 
 1.8.3 คาความรอน (Heating value) คือ พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาเช้ือเพลิง
หนัก 1 กรัม มีหนวยเปนแคลอรี่ตอกรัม หรือ เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 1.8.4 สารระเหย (Volatile) คือ สารจําพวกกรดที่ถูกปลดปลอยเม่ือพันธะเคมีถูกทําให
สลายตัวดวยความรอน 
 1.8.5 คารบอนคงตัว (Fix carbon) คือ ปริมาณคารบอนที่ยังเหลืออยูภายในชีวมวล 
 1.8.6 ปริมาณเถา (Ash content) คือ รอยละของปริมาณสารที่เหลือจาการเผา
เช้ือเพลิง 
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  บทท่ี 2  

เอกสารรายงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 ลักษณะท่ัวไปของชีวมวล 

 2.1.1 โครงสรางของชีวมวล 
          ชีวมวลเปนสวนผสมที่ซับซอนของวัสดุอินทรีย เชนคารโบไฮเดรต ไขมันและ
โปรตีน ตลอดจนแรธาตุตางๆเชนโซเดียม ฟอสฟอรัส แคลเซียมและเหล็ก สวนประกอบหลักของพืช
ชีวมวล คือ แรธาตุ เสนใยหรือผนังเซลล  และข้ีเถา (รูปที่ 2.1) 

           2.1.1.1 สารที่แทรกตัวอยูในพืช เปนสารในพืชหรือเน้ือเย้ือสัตวสามารถแยกได
ดวยสารละลายและการนํากลับมาใชดวยการระเหยของสารละลาย ไดแกโปรตีน นํ้ามัน แปง นํ้าตาล   
เปนตน  
                         2.1.1.2 ผนังเซลล ใหความแข็งของโครงสรางพืชที่จะชวยใหยืนสูงเหนือพื้นดินได 
ชนิดของผนังเซลลทําจากคารโบไฮเดรต และลิกนิน คารโบไฮเดรตเปนสวนใหญเสนใยเซลลูโลสหรือ  
เฮมิเซลลูโลสซึ่งเปนตัวสรางความแข็งแรงใหกับโครงสรางของพืช ซึ่งลิกนินก็ถือเปนเสนใยที่จะ
เปลี่ยนแปลงตามชนิดของพืช  
 

              2.1.1.3 ข้ีเถา เปนสวนประกอบอนินทรียของชีวมวล  

 

รูปที่ 2.1 องคประกอบหลักของเน้ือไมชีวมวล ที่มา: Prabir Basu, Biomass Gasification and 
Pyrolysis Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010), 34  

 
 2.1.2 องคประกอบของเซลลชีวมวล 
 สวนประกอบของผนังเซลลและองคประกอบอื่นๆของชีวมวลที่แตกตางกัน ที่สําคัญ
หลักๆมี 3 สวน ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ ลิกนิน 
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                    2.1.2.1 เซลลูโลส เปนโครงสรางหลักของเซลลในชีวมวลมันมีจํานวน 90% ใน
ตนฝาย ถึง 33% สําหรับพืชอื่นๆ สวนมากมักจะถูกนําเสนอดวยรูปแบบงายเปน (C6H10O5)n  
เซลลูโลสเปนสายพอลิเมอรยาว ที่มีสายโซโพลิเมอรยาว มีองศาของการ พอลิเมอรไรเซช่ันประมาณ 

(>10,000) และมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ 500,000 มีโครงสรางคริสตัลสองพันหนวย ซึ่งเกิดจาก
จํานวนโมเลกุลกลูโคส โครงสรางน้ีทําใหมันมีความแข็งแรงสูงมีดีกลูโคส (d-glucose) เปน
สวนประกอบเบื้องตน ซึ่งเกิดจากจากคารบอน 6 หรือ เฮกโซน (hexosesugars) (รูปที่ 2.2)  มันเปน
สวนประกอบหลักของไมประมาณ 40เปอรเซ็นต เปน 44เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักแหง 

 

รูปที่ 2.2 โครงสรางโมเลกุลของเซลลูโลส  ที่มา: Prabir Basu, Biomass Gasification and 
Pyrolysis Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010), 37  

 
                          2.1.2.2 เฮมิเซลลูโลสเปนองคประกอบอีกสวนหน่ึงของผนังเซลลของพืช ในเฮมิ
เซลลูโลสจะมีการกระจายตัวอยางอิสระเปนโครงสราง อะมอฟส ที่มีความแข็งแรงนอย มันเปนกลุม
ของคารโบไฮเดรตที่ประกอบไปดวย โครงสรางเปนโซกิ่งและองศาของการพอลิเมอรไลเซซั่นสั้นกวา 
(ประมาณ 100–200) สามารถเขียนเปนสูตรอยางงาย ดังน้ี (C5H8O4)n จากรูปที่ 2.3 แสดงการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลของเฮมิเซลลูโลส คือ ไซแลน มันเปนสวนประกอบที่สําคัญของเฮมิเซลลูโลส 
ซึ่งจะมีปริมาณที่แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของชีวมวล นอกจากไซแลนแลวภายในเฮมิเซลลูโลสยังมี
สวนประกอบของโมเลกุลของนํ้าตาล ไดแก  ดีไซโลส (d-xylose) ดีกลูโคส (d-glucose) ดีกาแล็กโทส
(d-galactose) แอลอะลาบิโนส(l-ababinose) กรดดีกลูโคโนอิก(d-glucurnoic acid)  และ ดีแมน
โนส(d-mannose) ซึ่งบรรจุอยูประมาณ 50-200 หนวยในโครงสรางเฮมิเซลลูโลสมีผลไดของแกส
มากกวา และมีทานอยกวาเซลลูโลส มันละลายไดในสารละลายแอลคาไลออนและถูกไฮโดรไลน 
(Hydrolyzed) งายๆดวยกรดหรือเบสเจือจาง สําหรับปริมาณของเฮมิเซลลูโลสมีประมาณ 20 ถึง 30
เปอรเซ็นต ขององคประกอบในไมทั้งหมด 

  

รูปที่ 2.3 โครงรางโมเลกลุของเซลลโูลส (ไซแลน) ที่มา: Prabir Basu, Biomass Gasification and 
Pyrolysis Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010), 37  
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                          2.1.2.3 ลิกนินเปนพอลิเมอรกิ่งที่มีความซับซอนสูงของฟนอลโปรเปน (phenyl 
propane) ซึ่งประกอบไปดวย 4-โปรพานิลฟนอล(4-propenyl phenol) 4-โปรฟนิล-2-เมท็อกซี่ฟ
นอล (4-propenyl-2-methoxy phenol) และ 4-โปรฟนิลข-2.5-ไดเมท็อกซี่ฟนอล(4-propenyl-
2.5-dimethoxyl phenol) ซึ่งแสดงรูปที่ 2.4 ลิกนินเปนสวนที่สามที่สําคัญขององคประกอบของผนัง
เซลลของเน้ือไมชีวมวล ลิกนินเปนตัวแทนชีเมนตสําหรับยึดติดเสนใยเซลลูโลสใหอยูดวยกัน หนวย โม
โนเมอริก หลักๆในพอลิเมอร เปนวงแบนซีนคลายกับกาวที่ใชในการยึดกลอง ตรงกลางโครงสรางที่
บาง ซึ่งมันประกอบดวยลิกนินเปนกาวกั้นเซลลที่ติดกันหรือ เปนสวนที่ชวยลําเลียงนํ้า (tracheids) 
ลิกนินไมละลายในกรดซัลฟูริกบรรจุในไมเน้ือออนประมาณ18 ถึง 25เปอรเซ็นตในขณะท่ีบรรจุในไม
เน้ือแข็ง 25 ถึง 35เปอรเซ็นต ดวยนํ้าหนักแหง 

 
รูปที่ 2.4 โครงสรางบางหนวยของลิกนิน ที่มา: Prabir Basu, Biomass Gasification and Pyrolysis 
Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010), 38.  

 
 2.1.3 คุณสมบัติของชีวมวล 
          2.1.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวล 
                       บางสวนของคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลที่มีผลตอพฤติกรรมการไพโรไลซิ
และกาซซิฟเคช่ัน ตัวอยางเชนการซึมผานเปนปจจัยสําคัญในการไพโรไลซิส การซึมผานสูงของกาซที่
ชวยใหการไพโรไลซิสที่จะติดอยูในชองวางที่ เพิ่มข้ึนของพวกมัน การเพิ่มเวลาในโซนการ
เกิดปฏิกิริยา ดังน้ัน  มันจะเพิ่มศักยภาพในการการแตกสลายพันธะในการผลิตถาน ชองวางในไม 
ตามทางยาว เปนผลใหการนําความรอนและการแพรกระจายใน ผลของการนําความรอนและการแพร
ในทิศทางยาวแตกตางจากเหลาในทิศทางดานขาง น่ีเปนพฤติกรรม ไอโซโทปก ของไมเปนผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางความรอนทางเคมีของมัน กระบวนการใชแรงกระทํา (Densification) เชนการทอริ
แฟคช่ันสามารถลดพฤติกรรม ไอโซโทปก และการเปลี่ยนการแทรกเขาไปในชีวมวล 

 2.1.4 ความหนาแนน 
  ความหนาแนนสําหรับลักษณะเม็ดของชีวมวลสามารถนิยามเปน 3 ลักษณะ ของ
ความหนาแนนคือ ความหนาแนนที่แทจรงิ ความหนาแนนปรากฏ และความหนาแนนบัคก  
                          2.1.4.1 ความหนาแนนที่แทจริง เปนความหนาแนนของเน้ือวัสดุที่สามารถ
ทดลองหาคาไดจริงจากอัตราสวนมวลตอปริมาตรของของแข็ง ดังน้ันความหนาแนนจึงเปนสัดสวน
ของจํานวนโมเลกุลของสารน้ันในหน่ึงหนวยปริมาตร สําหรับความหนาแนนจริงสามารถคํานวณไดดัง
สมการที่ (1) 

                                              v
m

true                                                          (1) 
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 เมื่อ  true      คือความหนาแนนจริง 

           m        คือมวลของของแข็ง 
            v         คือปริมาตรของของแข็ง 
 

                2.1.4.2 ความหนาแนนปรากฏ เปนความหนาแนนที่รวมชองวางที่เกิดข้ึน 
ทั้งหมดภายในโครงสราง สําหรับการวัดปริมาตรของชองวางในชีวมวลน้ีจะใชเครื่องมือที่เรียกวา 
ไมโครมิเตอร หรือใชการแทนท่ีนํ้า ซึ่งปริมาตรชองวางของชีวมวลแสดงสวนของปริมาตรทั้งหมดของ
มันที่เรียกวา ความพรุน (porosity)    เปนคุณลักษณะที่สําคัญของชีวมวล ความหนาแนนปรากฏ
ปกติจะถูกใชคํานวณเพราะมันงายตอการวัดและมันใหคาปริมาตรที่เกิดข้ึนที่แทจริงในระบบ สําหรับ
การคํานวณหาความหนาแนนปรากฏสามารถคํานวณไดดังสมการที่ (2) 

 
 ptrueapparent   1                                    (2) 

 
 เมื่อ  p        คือสวนของชองวางในอนุภาคชีวมวล 

          true      คือความหนาแนนจริง คํานวณไดจากสมการที่ (1) 

         apparent   คือความหนาแนนปรากฏ 

 
                         2.1.4.3 ความหนาแนนบัคก เปนความหนาแนนรวมของชีวมวล  ปริมาตรบัคก 
ไดแก ปริมาตรระหวางกลางระหวางอนุภาคและข้ึนอยูกับการบรรจุของอนุภาควาเปนอยางไร  
สําหรับตัวอยางหลังจากการปลอยอนุภาคในทอ (vessel) ปริมาตรที่เกิดข้ึนโดยอนุภาคมีคาลดลง ถา 
ทอ(vessel) ถูกหมุนใหเปนเกลียว  ปริมาตรระหวางกลางแสดงเปนฟงกช่ันของปริมาตรที่บรรจุ
ทั้งหมดที่เรียกวา ความพรุนบัคก (bulk porosity) สามารถใชมาตรฐานของ American Society for 
Testing of Materials (ASTM) E-873-06 เพื่อหาคาความหนาแนนบัคก ของชีวมวล กระบวนการน้ี
เกี่ยวของกับการเทชีวมวลในกลองขนาดมาตรฐาน (305 มิลลิเมตร x305 มิลลิเมตร x305 มิลลิเมตร) 
ความสูง 610 มิลลิเมตร กลองจะถูกปรับตัวใหลดลงจากความสูง150 มิลลิเมตร 3 ครั้งสําหรับการตก
ลง และการเติมใส นํ้าหนักสุดทายของชีวมวลในกลองหารดวยปริมาตรของกลองจะไดคาความ
หนาแนนบัคกของมัน มวลทั้งหมดของ ชีวมวลอาจจะประกอบดวยความช้ืนตามธรรมชาติ ที่สะสมอยู
ภายนอก และความช้ืนโดยธรรมชาติในชีวมวล ความช้ืนภายนอกข้ึนอยูกับองศาของความช้ืนของชีว
มวลที่ไดรับ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาน้ีพวกเราสามารถ ทําใหมันอิ่มตัวอยางสมบูรณของชีวมวลในน้ํา ดีไอ
ออไนส และหาวัดความหนาแนนความช้ืนที่มากที่สุดของมัน และ คาความหนาแนนบัคกของมัน
สามารถคํานวณไดตามสมการที่ (3) 

 bapparentbulk   1                                     (3) 

เมื่อ  b         คือ อนุภาคชองวางของการบรรจุอนุภาค 
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         apparent   คือความหนาแนนปรากฏ คํานวณไดจากสมการที่ (2) 

 
                2.1.5 การวิเคราะหสภาพเช้ือเพลิง 
          สวนประกอบของเช้ือเพลิงถูกแสดงดวยมาตรฐานทีต่างกันข้ึนอยูกับสภาพ
ตัวอยาง ซึ่งโดยปกติจะถูกวิเคราะหดวย 4 แบบสามารถแสดงไดดังน้ี 

               2.1.5.1 ตามสภาพจรงิ (As received) 
               2.1.5.2 อากาศอบแหง (Air dry) 
               2.1.5.3 อบแหงทั้งหมด (Total dry) 

                                    2.1.5.4 อบแหงและปราศจากข้ีเถา (Dry and ash-free) 

                         2.1.5.1 ตามสภาพจรงิ (As-Received Basis) เมื่อวิเคราะหตัวอยางตามสภาพ
จริง (as-received basis) ผลของการวิเคราะหแบบประมาณและแบบแยกธาตุ อาจจะเขียนไดตามน้ี 
 
กาวิเคราะหแบบแยกธาตุ : %100 MASHSNOHC  

การวิเคราะหแบบประมาณ: %100 ASHMFCVM  

เมื่อ VM           คือ เปอรเซ็นตของสารระเหยในชีวมวล 
        FC         คือ เปอรเซ็นตของคารบอนคงตัวในชีวมวล 
        M          คือ เปอรเซ็นตของความช้ืนในชีวมวล 
        ASH       คือ เปอรเซ็นตของข้ีเถาในชีวมวล 
         C          คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวล 
        H           คือ เปอรเซ็นตของไฮโดรเจนในชีวมวล 
        N           คือ เปอรเซ็นตของไนโตรเจนในชีวมวล 
         O          คือ เปอรเซ็นตของออกซเิจนในชีวมวล 
 

 
รูปที่ 2.5 การวิเคราะหองคประกอบของเช้ือเพลิงตามพื้นฐานตางๆ  ที่มา: Prabir Basu, Biomass 
Gasification and Pyrolysis Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of 
Elsevier, 2010), 56  
 



15 
 

      2.1.5.2 อากาศอบแหง (Air-Dry Basis) การวิเคราะหชีวมวลบนพื้นฐานการ 
อบแหง (air-dry basis) คือชีวมวลจะตองถูกอบแหงโดยมีความช้ืนเทากับความช้ืนในบรรยากาศ 
ตัวอยาง เปอรเซ็นตคารบอนบนพื้นฐานอากาศแหง จะถูกคํานวณไดดังสมการที่ (4) 
 

%
100

100

a
ad M

CC


                                           (4) 

 
เมื่อ    C      คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึง่ไดจากการคํานวณตามสภาพตัวอยางที่ไดรบั 
         adC   คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึง่ไดจากการคํานวณตามพื้นฐานการอบแหง 

         aM   คือ มวลของความช้ืนที่ผิวที่ถูกเอาออกจาก 100 กิโลกรัมของความช้ืนเช้ือเพลงิหลังจาก

การอบแหง 
                                   

    2.1.5.3 อบแหงทั้งหมด (Total-Dry Basis) สําหรบัการวิเคราะหเช้ือเพลงิ 
พื้นฐานแหง เปนการวิเคราะหความช้ืนของตัวอยางโดยคิดวาชีวมวล ไมมีความช้ืนอยูเลย สําหรับการ
คํานวณความช้ืนบนพื้นฐานแหงสามารถคํานวณไดดังสมการที่ (5) 
 

%
100

100
M

CCtd 
                                           (5) 

 
เมื่อ   C    คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึง่ไดจากการคํานวณตามสภาพตัวอยางที่ไดรับ 
       tdC   คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึง่ไดจากการคํานวณตามพื้นฐานการอบแหง 

       M   คือ ความช้ืนทั้งหมด (ความช้ืนที่พื้นทีผ่ิวชีวมวลบวกกับความช้ืนในชีวมวล)  
 

     2.1.5.4 อบแหงและปราศจากข้ีเถา (Dry Ash–Free Basis) เปนการวิเคราะห 
สวนประกอบของเช้ือเพลงิบนการอบแหงและปราศจากข้ีเถา ( dry ash–free basis)   สําหรบั 
ตัวอยางเปอรเซ็นตคารบอนอบแหงและปราศจากข้ีเถา สามารถอธิบายไดดังสมการที่ (6) 
 

%
100

100
ASHM

CCdaf 
                                    (6) 

เมื่อ   C      คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึ่งไดจากการคํานวณตามสภาพตัวอยางที่ไดรบั 
       tdC     คือ เปอรเซ็นตของคารบอนในชีวมวลซึง่ไดจากการคํานวณตามพื้นฐานการอบแหง 

       M      คือ ความช้ืนทั้งหมด (ความช้ืนที่พื้นทีผ่ิวชีวมวลบวกกับความช้ืนในชีวมวล)  
    ASH      คือ เปอรเซ็นตของข้ีเถาในชีวมวล 
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 2.1.6 สารระเหยที่เกิดข้ึน 
        สารระเหยคือไอที่ปลอยออกมาเม่ือเช้ือเพลิงไดรับความรอน จํานวนทั้งหมดข้ึนอยู
กับอัตราการใหความรอนและอุณหภูมิ การประยุกตใชมาตรฐาน เอเอสทีเอ็ม (ASTM) E-872 สําหรับ
ไมที่เปนเช้ือเพลิง และ D-3175-07 สําหรับถานและถานหินตามมาตรฐาน E-872 ตัวอยางที่ใชในการ
หาสารระเหยตองมีขนาดนอยกวา 1 มิลลิเมตร และใสลงในเบาหลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
อากาศระหวางการดีโวลาไทไลเซช่ัน ( devolatilization) ถวยโลหะจะถูกนําไปแทนที่ในเตาที่ 950 
องศาเซลเซียสและใหความรอน 7 นาที หลังจาก 7 นาทีถวยดลหะจะถูกนําออกและทําใหเย็นลงใน 
โถดูดความช้ืน และการหานํ้าหนักที่สูญเสียเน่ืองจากการ ดีโวลาไทไลเซช่ัน (devolatilization) ตาม
มาตรฐาน D 3175-07 หลังจากน้ีตัวอยางที่มีในเบาหลอมถูกเคลื่อนยายและทําใหเย็นตัวลง 15 นาที 
กอนจะถูกช่ังนํ้าหนัก ถาอัตราการใหความรอนเร็วอาจจะทําใหผลไดของสารระเหยที่เกิดข้ึนสูง 

 2.1.7 ข้ีเถา 
                        ข้ีเถาเปนสารอนินทรียสวนที่เหลือของของแข็งหลังจากเช้ือเพลิงถูกเผาไหมอยาง
สมบูรณ สวนประกอบที่สําคัญของมันคือ ซิลิกา อะลูมิเนียม เหล็ก และแคลเซียม จํานวนของ แม็กนี
เซียม ไททาเนียม โซเดียม และโปรตัสเซียม เล็กนอย ปริมาณข้ีเถาสามารถคํานวณไดโดยการทดสอบ
ตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม (ASTM) D-1102 สําหรับไม E-1755-01 สําหรับชีวมวลอื่น และสําหรับ
ถานหิน D-3174 ตามมาตรฐาน D-1102 ซึ่งตัวอยางจํานวน 2 กรัมของไมตัวอยาง (ขนาดตํ่ากวา 475 
ไมครอน) จะถูกเผาที่อุณหภูมิ 580 ถึง 600 องศาเซลเซียส เมื่อคารบอนทั้งหมดถูกเผา ตัวอยางจะถูก
ทําใหเย็นลงและถูกช่ัง ตามมาตรฐาน E-1755-01จํานวน 1 กรัมของชีวมวลถูกทําใหแหงดวยความ
รอนเริ่มตนที่ 250 องศาเซลเซียสที่อัตราการใหความรอน 10 องศาเซลเซียสตอนาที  ใชเวลา 30 
นาที จากน้ันอุณหภูมิจะถูกทําใหเพิ่มข้ึนเปน 575 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันตัวอยางจะถูกทําใหเย็น
ตัวลงและถูกช่ังนํ้าหนัก  สําหรับถานหรือถานหินมาตรฐาน D-3174-04 จะใช  ตัวอยางจํานวน 1กรัม
ของตัวอยาง (ที่มีความละเอียดตํ่ากวา 250 ไมครอน) ถูกใหความรอนจาก 450 เปน 500 องศา
เซลเซียส ที่ 1ช่ัวโมงแรก และจากน้ันเพิ่มเปน 700 ถึง 750 องศาเซลเซียส (950 องศาเซลเซียส 
สําหรับถานหิน) ที่ช่ัวโมงที่ 2 สําหรับ 2 ช่ัวโมงหรือยาวนานกวาน้ันที่อุณหภูมิใกลเคียงกับการเผาไหม
ของคารบอน ถูกเอาออกจากเตาเผา ถูกทําใหเย็นลงและถูกช่ังนํ้าหนัก  ปริมาณข้ีเถาของชีวมวลปกติ
นอยมากๆ โดยปริมาณของข้ีเถาจะข้ึนอยูกับปริมาณ โลหะอัลคาไลน เชน โพตัสเซียมหรือเฮไลนเชน
คลอรีน ซึ่งอาจทําใหเกิดตะกรัน และการกัดกรอนในหมอตมนํ้า หรือ ในระบบแกสซิฟเคช่ัน   

 2.1.8 ความช้ืน 
                          ความช้ืนที่สูงเปนคุณสมบัติหลักของชีวมวล รากของพืชชีวมวลดูดความช้ืนจาก
รอบ ๆและผลักมันเขาไปในกระพี้ ความช้ืนเคลื่อนที่ออกจากทางเดินเล็กๆ เพื่อใชในปฏิกิริยา โฟโตซิ
นทีซิส ในใบใชในบางสวนของมันและมันถูกปลดปลอยสูบรรยากาศดวยการระเหย สําหรับความช้ืนมี
จํานวนมากท่ีอยูในใบมากกวาในลําตนที่หุมดวยเปลือก ปริมาณความช้ืนทั้งหมดของชีวมวลสูงเปน 90
เปอรเซ็นตตามมาตรฐานแหง (dry basis) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่งขอมูลน้ีอาจจะใชเพื่อวิเคราะห
พลังงานที่ใชในการอบแหง ความช้ืนภายนอกอยูเหนือปริมาณความช้ืนสมดุล โดยทั่วไปมันจะอยูดาน
นอกของผนังเซลล ความช้ืนแฝงจะถูกดูดซับในสวนอื่นๆในผนังเซลล ในอีกทางหน่ึง  เมื่อผนังอิ่มตัว
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สมบูรณจะกลาวไดวาชีวมวลถึงจุดอิ่มตัวหรือสมดุลความช้ืน ความช้ืนสมดุลจะถูกเก็บไวในฟงกช่ันของ
ความช้ืนสัมพัทธและฟงช่ันอุณหภูมิของอากาศ สําหรับตัวอยาง ความช้ืนสมดุลของไมเพิ่มข้ึน จาก3 
ถึง 27เปอรเซ็นตเมื่อความช้ืนสัมพัทธเพิ่มข้ึนจาก 10 ถึง 80เปอรเซ็นตปริมาณความช้ืนถูกคํานวณ
ดวยเครื่องมือทดสอบในตามาตรฐานเอเอสทีเอ็ม D-871-82 สําหรับไม  D-1348-94 สําหรับเซลลูโลส  
D-1762-84 สําหรับถานไม และ E-949-88 สําหรับ ความช้ืนทั้งหมด ตามมาตาฐาน E-871-82 
ตัวอยาง จํานวน 50 กรัม ของไมถูกทําใหแหงที่ 103 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที จากน้ันนําเขา
ไปในเตาอบที่อุณหภูมิน้ันเปนเวลา 16 ช่ัวโมงกอนจะถูกเอาออกและนํามาช่ังนํ้าหนัก อยางไรก็ตาม
ความช้ืนที่แสดงในขางตนเปนเพียงความช้ืนทางกายภาพเทาน้ัน สวนความช้ืนที่ปลอยออกจาก
ปฏิกิริยาเคมีระหวางการไพโรไลซิสที่ทําใหเกิดสารระเหย ปริมาณความช้ืนบางสวนของเช้ือเพลิง    
ชีวมวลสามารถแสดงไดในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 ปรมิาณความช้ืนของชีวมวล ที่มา: Prabir Basu, Biomass Gasification and 
Pyrolysis Practical Design (USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010), 53  

ชีวมวล ลําตน
ขาวโพด 

เมล็ดขาวสาล ี ฟางขาว แกลบ มูลวัว
นม 

เปลือกไม ขี้เล้ือย เศษอาหาร เชื้อเพลิงแทง 
RDF 

ผักตบชวา 

ความชืน้ 
(wet basis) 

40-60 8-20 50-80 7-10 88 30-60 25-55 70 25-35 95.3 

 

          2.1.8.1 ความช้ืนพื้นฐานแหง ความช้ืนของชีวมวลที่ถูกแสดงอยูบนพื้นฐานแหง 
(dry basis) จะแสดงไดดังสมการที่ (7) 
 

dry

drywet
dry W

WW
M


                                           (7) 

 
เมื่อ          wetW   คือ นํ้าหนักกอนอบ (กิโลกรัมของชีวมวลเปยก) 

               dryW   คือ นํ้าหนักหลังจากการทําใหแหง  (กิโลกรัมของชีวมวลแหง) 

                     dryM  คือ ความช้ืนตามพื้นฐานแหง 

 
                         2.1.8.2 ความช้ืนตามพื้นฐานเปยก (wet-basis) ความช้ืนของชีวมวลที่ถูกแสดง
อยูบนพื้นฐานเปยก (wet-basis) จะแสดงไดดังสมการที่ (8) 
 

wet

drywet
wet W

WW
M


                                           (8) 

เมื่อ          wetW   คือ นํ้าหนักกอนอบ (กิโลกรัมของชีวมวลเปยก) 

               dryW   คือ นํ้าหนักหลังจากการทําใหแหง  (กิโลกรัมของชีวมวลแหง) 
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                     wetM  คือ ความช้ืนตามพื้นฐานเปยก 

 
                        2.1.8.2 การเปลี่ยนความช้ืนตามพื้นฐานเปยก (wet-basis) เปนความช้ืนฐานแหง 
ความช้ืนของชีวมวลที่ถูกแสดงอยูบนพื้นฐานเปยก (wet-basis) จะถูกเปลี่ยนเปนความช้ืนฐานแหงได
ดังสมการที่ (9) 
 

wet

wet
dry W

WM



1

                                            (9) 

 

เมื่อ          wetW   คือ นํ้าหนักกอนอบ (กิโลกรัมของชีวมวลเปยก) 

               wetM  คือ ความช้ืนตามพื้นฐานเปยก 

                     dryM  คือ ความช้ืนตามพื้นฐานแหง 

 
 2.1.9 คารบอนคงตัว (Fixed Carbon) 
                         คารบอนคงตัว (FC) ในเช้ือเพลิงคํานวณไดจากสมการที่ ความช้ืน สารระเหย 
และ ข้ีเถา เปนการแสดงปริมาณ คารบอนของแข็งในชีวมวลที่มีในถานของกระบวนการไพโรไลซิส
หลังจาก ดีโวลาไทไลเซช่ัน (devolatilization)   

  ASHVMMFC 100                                     (10) 

คารบอนของชีวมวลมาจากการ โฟโตซินทีซิสฟกเทช่ันของคารบอนไดออกไซดและสารอินทรียทัง้หมด 
ระหวางการหาคาสารระเหย สวนของคารบอนอินทรียจะถูกเปลี่ยนเขาไปใน วัสดุซึ่งถูกเรียกวา ไพ
โรไลติก คารบอน ดังน้ันจํานวนของ คารบอนคงตัว ข้ึนอยูกับจํานวนสารระเหยซึ่งมันไมสามารถ
คํานวณหาไดตรงๆ ดังน้ันสารระเหยที่เปลี่ยนแปลงตามการใหความรอน ถูกวัดภายใตเงื่อนไขการ
ประเมินการใชประโยชนของเช้ือเพลิง สําหรับการวิเคราะหแกสซิฟเคช่ัน คารบอนคงตัว เปนปจจัยที่
สําคัญที่ตองพิจารณาในระบบแกสซิไฟเออร  

2.2 รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.2.1 กระบวนการทอริแฟคชั่น 
              ทอริแฟคช่ันเปนกระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิตํ่า 200 – 300 องศาเซลเซียส 

ที่สภาวะบรรยากาศที่ไมมีออกซิเจน ประโยชนของกระบวนการทอริแฟคช่ัน คือนํ้าจะถูกนําออกจาก
ชีวมวล ทําใหเกิดการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส ลิกนินและเซลลูโลสบางสวน [9]   ทําใหชีวมวลที่เปน
ของแข็ง มีคาความรอนสูง การดูดความช้ืนกลับตํ่า  เปราะงายตอการบด คุณสมบัติที่ดที่ถูกปรับปรุง 
เน่ืองจากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลสทําใหเกิดปฏิกิริยาแบบสองข้ันตอน ข้ันตอนแรกจะเปนการ
สลายตัวของ สารระเหยเบา (สัดสวนของโมโนแซกคาไลน สัดสวนของพอลีแซกคาไลน และดีไฮโดร
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ชูกา) ตามดวยการสลายตัวแรธาตุทําใหเกิด กาซคารบอนไดออกไซดและกาซคารบอนมอนอกไซด  
การแตกสลายพันธะคารบอนใน กลุมคารบอกซิลิก ทําใหเกิดการกอตัวของกรด ซึ่งกรดจะชวยเรงการ
กําจัดนํ้า และปฎิกิริยาการแตกสลายดวยความรอนจะกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและคารบอ
นิว ไดแก ไฮดรอกซิลอะซโตน เมทานอล โพพานอล กรดอะซิตริก  ฟูเฟอรรอล นํ้า กรดแล็กตริกและ 
กรดฟรอมมิก [9] ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกส ดวยการสลายตัวดังกลาวทํา
ใหชีวมวลมีความเปราะ มีคุณสมบัติไมชอบนํ้าเน่ืองจาก โอเอชกรุป ถูกทําลาย มีคาความรอนสูง
เน่ืองจากมีการสูญเสียสารระเหยและการแตกสลายพันธะคารบอนใน กลุมคารบอกซิลิกทําใหมี
จํานวนคารบอนเพิ่มข้ึน สงผลใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึน 

2.2.2 การวิเคราะหคุณสมบัติ 
        ผลิตภัณฑที่ เกิดข้ึนจากกระบวนการไดแก ของแข็ง ของเหลว และแกส 

ผลิตภัณฑของแข็งจะถูกนํามาวิเคราะห คาความรอน (ดวยการเผาไหมโดยตรง และทํานายดวย
สมการ) ความสามารถในการบด ความไมชอบนํ้า และเมื่อผานกระบวนการข้ึนรูปคาความหนาแนน
บัคก และคาความทนทาน จะถูกนํามาวิเคราะหดวย  ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวถูกเก็บไวในชองที่เย็น 
และจะถูกทําใหเจือจางดวย 2-บิวทานอน เพราะผลิตภัณฑทั้งหมดไมละลายนํ้า [9] ซึ่งของเหลวที่ถูก
ทําใหเจือจางจะถูกนําไปวิเคราะหดวยเอชพีแอลซี (HPLC) ดวยการใช โครมแพคออแกนิคแอซิส
คอลัมล  และ แกสจะถูกนําไปวิเคราะหดวย เครื่องไมโครจีซี (Micro GC) [9,14,15] 

2.2.3 การศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลทริไฟร 
ในสวนน้ีเปนการวิเคราะหคุณสมบัติของคาความรอน จากบอมคาลอริมิเตอร (Bomb 

calorimeter) การวิเคราะหแบบประมาณ และ การวิเคราะหแบบแยกธาตุ ความสามารถในการบด 
ซึ่งรายละเอียดสามารถอธิบายไดดังน้ี 

    2.2.3.1 คาความรอน 
                          คาความรอนเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากเมื่อนําชีวมวลไปใชเปน

เช้ือเพลิงในการเผาไหมโดยตรงและการเผารวม ซึ่งคาความรอนจะแบงการรายงานออกเปนสองแบบ
คือ คาความรอนสูง (HHV) และ คาความรอนตํ่า (LHV) วิธีการหาคาความรอนดวยการเผาไหม
โดยตรงสามารถทําไดดวยการใช อะไดอะแบติก บอมคาลอริมิเตอร ซึ่งเปนการวัดการเปลี่ยนแปลง
เอนโทรประหวางสารต้ังตนและผลิตภัณฑดวยมาตรฐาน ASTM –E 711[12], NBR 8633/84 
standard [16] และการหาคาความรอนโดยใชสมการทํานายขอมูลที่ใชในการทํานายคาความรอน
เปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหแบบประมาณและ การวิเคราะหแบบแยก
ธาตุ  การวิเคราะหแบบประมาณ เปนการวิเคราะหปริมาณข้ีเถา  คารบอนคงตัว ความช้ืนและ
ปริมาณสารระเหย ดวยมาตรฐาน ABNT NBR 8112/86 [16] , ASTM D 5142-04 โดยใชเครื่อง 
TGA/DSC (Metler Toledo)[14], CEN/TS 14775:2004 (ความช้ืน) ,CEN/TS 14774-1-3:2004 
(สาระเหย) และ CEN/TS 15148:2005 (ข้ีเถา)[17] การวิเคราะหแบบแยกธาตุเปนการวิเคราะหธาตุ
องคประกอบของชีวมวล ไดแก คารบอน ไฮโดรเจน  ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และคลอรีน ( มี
ปริมาณนอยมากสามารถละเลยได) [11,14] ดวยมาตรฐาน และเครื่องมือ ASTM 5373-08 ดวย
(PerkinElmer 2400 Series II CHONS, CE Instruments Flash EA 1112 Series elemental 
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analyzer) Sheng et al.[11] ไดรวบรวมและสรางสมการที่ใชในการทํานายคาความรอนจากขอมูล 
การวิเคราะหแบบประมาณ และ การวิเคราะหแบบแยกธาตุ  ดวยการวิเคราะหความสัมพันธของคา
ความรอน กับ ปริมาณช้ีเถา ความช้ืน สารระเหย คารบอนคงตัว คารบอน ไฮโดรเจน  ออกซิเจน 
ไนโตรเจน ซัลเฟอร Erol et al.[12] ไดสรางสมการทํานายคาความรอนรวมดวยวิธีวิเคราะหแบบ
ประมาณ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.4 ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ และ แบบ
แยกธาตุ  นอกจากจะใชในการทํานายคาความรอนแลวยังสามารถใชเปนขอมูลในการออกแบบ
เตาเผาและใชในการวิเคราะหวาชีวมวลมีอัตราสวน ออกซิเจนตอคารบอน และ ไฮโดรเจนตอ
คารบอน เทียบเทากับถานหินชนิดใดโดย พล็อต ขอมูลลงในแผนภาพของ แวนคีนไดอะแกรม เปน
ทฤษฎีกราฟทางสถิติที่ พล็อตระหวางอัตราสวนของ ออกซิเจนตอคารบอน และ ไฮโดรเจนตอ
คารบอน ของปโตรเลียม[12] เริ่มตนใชในการวิเคราะหหินนํ้ามัน (kerogen) ที่เปนสารจําพวก
ไฮโดรคารบอนที่มีองคประกอบหลักเปนพวก คารบอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เพื่อระบุวาเปน
ปโตรเลียมชนิดไหน และมีการนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหชนิดของถานหิน พบวาพีท (peat) มี
การสูญเสียออกซิเจนคลายกับปริมาณของออกซิเจนการการสลายตัวของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส
มาก จึงถูกนําใชในการวิเคราะหวาอัตราสวนของ ออกซิเจนตอคารบอน และ ไฮโดรเจนตอคารบอน 
ของชีวมวลที่ผานการทอริไฟรใกลเคียงกับถานหินชนิดไหน  
 

 
รูปที ่2.6 แวนคีนไดอะแกรม สําหรบัไมทอริไฟรที่เงือ่นไขของกระบวนการแตกตางกันไมที่ยังไมทอรี
ไฟร ถานหิน ถานและตัวอยาง พีท ที่มา: Bergman PCA, and others. Torrefaction for 
entrained-flow gasification of biomass. 10 January 2012. 
www.ecn.nl/docs/library/report/2005/c05073.pdf  
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รูปที่ 2.7 ความสัมพันธระหวางคาความรอนของชีวมวลทอรไิฟรเทียบกบัชีวมวลดิบที่อุณหภูมิ 230 
260 และ 280 องศาเซลเซียส ที่มา: Chen WH, and others. “An evaluation on 
improvement of pulverized biomass property for solid fuel through torrefaction”. 
Applied Energy 88, 11(November 2011): 3638. 

 
Chen et al.[18] ศึกษาอิทธิพลของคาความรอนของชีวมวลทอริไฟรไดแก ไมไผ ตนไทร 

และมะเด่ือ จากรูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอนกับอุณหภูมิ ซึ่งมันแสดงใหเห็นวาเมือ่
อุณหภูมิเพิม่ข้ึนคาความรอนมีคาเพิม่ข้ึน 

 2.2.3.2 ผลไดของพลังงาน 
             ผลไดของพลังงานเปนผลของพลังงานตอหนวยของนํ้าหนัก  ซึ่งผลไดของพลังงาน

จะสะทอนผลของพลังงานที่ ถูกรักษาไวเมื่อชีวมวลผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน สามารถคํานวณได
ดังสมการ [10,14,19,21,22] มันแสดงใหเห็นวาพลังงานมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนสามารแสดง
ความสัมพันธไดดังรูปที่ 2.8 
 

                                  
%100x

HHVm
HHVmy

oo

charchar
energy                                         (11) 



22 
 

 
รูปที่ 2.8 ความสัมพันธระหวางผลไดของพลงังาน กบั อุณหภูมิของชีวมวล กานฝาย และ ฟางขาว
สาลีทีผ่านกระบวนการทอริแฟคช่ันเมือ่อุณหภูมเิพิ่มข้ึนผลไดของพลงังานจะมีคาลดลง ทีม่า: Wang 
G, and others. “Pretreatment of biomass by torrefaction”. Chinese Science Bulletin 
56, 14 (May 2011):1446. 
 
 2.2.3.3 ความสามารถในการบด 
         การปรับปรุงความสามารถในการบดเพื่อลดความเหนียว ประสิทธิภาพและ 
สเถียรภาพของการเผาไหม ลดจํานวนคารบอนที่ไมถูกเผาไหมในข้ีเถา [17] ซึ่งความสามารถในการ
บดสะทอนใหเห็นวาจํานวนพลังงานที่ใชในการลดขนาดอนุภาค ในการเผาไหมชีวมวลรวมกับถานหิน
และการบดถานหินในบอยเลอร คุณสมบัติของการบดแสดงบทบาทสําคัญ การประบปรุง
ความสามารถในการบดจะถูกนํามาชวยลดความเหนียวของชีวมวลในกระบวนการบดสงผลใหการใช
พลังงานลดลง ซึ่งการบดของถานหินจะถูกทดสอบในเครื่องมือที่เรียกวา ฮาโกรบกรินอะบิลิ ต้ี 
(Hardgrove Grindability) [17,23] เปนตัวที่บงความยากงายในการบดซึ่งเมื่อคาเอชจีไอ (HGI) มีคา
สูงหมายความวาพลังงานที่ใชในกระบวนการมีคาตํ่า 
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รูปที่ 2.9 เครือ่งมือที่ใชทดสอบความสามารถในการบดตามมาตรฐาน ASTM D409 ที่มา: LIFE 
(Laboratory of Innovation Fuel and Energy), Faculty of Engineering and   Industrial 
Technology, Silpakorn University, Nakhon pathom, 2012. 

 
ซึ่งมันเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่ใชในการจําแนกชนิดของชีวมวลทอริไฟรกับถานหิน ในการทําการ
ทดสอบความสามารถในการบดจะทําตามมาตรฐาน ASTM D 409-51(1961) [19,23]และ BS 1016-
112:1995 [17] ซึ่งรูปอุปกรณสามารถแสดงไดดังรูปที่ 2.9  ตามมาตรฐาน ASTM D 409-51(1961) 
[24] ตัวอยางชีวมวลทอริไฟรจํานวน 50 กรัม จะถูกบดในเครื่องมือ ซึ่งกดดวยแรง 290 นิวตัน เปน
เวลา 3 นาที เมื่อการบดเสร็จสิ้นตัวอยางจะถูกรอนผานตะแกรงขนาด 75 ไมครอนและนํ้าหนักที่ผาน
เครื่องรอนจะถูกบันทึก ในการคํานวณกราฟสอบเทียบจะถูกสรางเพื่อเปนมาตรฐานอางอิง โดย
จะตองรูคา เฮชจีไอ (HGI) ของถานหินที่นํามาอางอิง โดยกราฟสอบเทียบจะถูกสรางจาก
ความสัมพันธระหวางคาเฮชจีไอ (HGI) ของถานหินที่ทราบคาแลวกับมวลที่ผานเครื่องรอนขนาด
มาตรฐาน ซึ่งกราฟที่ไดจะเปนกราฟเสนตรงตามรูปที่ 2.10 จากน้ันทําการสรางสมการเสนตรง เพื่อใช
ในการคา เฮชจีไอ (HGI)  ซึ่งสมการสามารถแสดงใหเหน็ดังน้ี 

 

                                               bHGImM H                                            (12) 
 
เมื่อจัดรูปสมการใหมจะได 

                                            m
bMHGI H

equiv


                                            (13) 

 
เมื่อ    m        คือ ความชันที่ไดจากกราฟเทากบั 0.1497 (ซึ่งหาไดจากการบดถานหินตัวอยางที่  
                    ทราบคาเอชจีไอ) 
         b         คือ จุดตัดที่ไดจากกราฟเทากับ 1.6662 (ซึ่งหาไดจากการบดถานหินตัวอยางทีท่ราบ  
                    คาเอชจีไอ) 
       equivHGI  คือคาความสามารถในการบดงายของถานหิน 
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รูปที่ 2.10 นํ้าหนักทีผ่านการรอนผานเครื่องรอน (No.200) กับถานหินทีม่ีคา เอชจีไอ 32, 49, 66 
และ 92 ( Retsch PM 100 ball mill) ที่มา: Bridgeman T.G., and others “An investigation 
of the grindability of two torrefied energy crops”. Fuel 89, 12 (December 2011):3916. 

 
ตารางที่ 2.2 ผลการคํานวณคา เอชจีไอ ของไม มะเด่ือกับหญามิสแคนทสั ที่อุณหภูมิและเวลาตางๆ 
ที่มา: Bridgeman T.G., and others “An investigation of the grindability of two torrefied 
energy crops”. Fuel 89, 12 (December 2011):3916. 

จากน้ันนําตัวอยางที่ไดจากการรอนมาพิจารณาการกระจายของอนุภาคเมื่อเทียบกับถานหิน
ที่แสดรูปที่ 2.10 เพื่อใหแนใจวาคาเอชจีไออิคิวาเล็น ( HGIequiv) สามารถใชเปรียบเทียบกับ
มาตราฐานถานหิน Bridgeman et al [17] เปรียบเทียบการกระจายตัวของขนาดอนุภาคของชีวมวล
ทอริไฟรเทียบกับถานหิน และผลแสดงใหเห็นดังรูปที่ 2.11 จากรูปที่ 2.11 การกระจายตัวของคลาย
กับถานหินที่มีคาเอชจีไอ เทากับ 92 และ 66 ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นวาคาเอชจีไอของ ไมแคนทรัสบี 
อยูในชวง 66-92 ในตารางที่ 2.2 แสดงคา เอชจีไออิคิวาเล็น ( HGIequiv) ของไมแคนทรัสบีเทากับ 79 

เวลา 
(นาที) 

เสนผาน
ศูนยกลาง (มม.) 

มะเดื่อ หญามิสแคนทัส 

มวล (เปอรเซ็นต) 
เอชจีไออิคิวาเล็น 

( HGIequiv) 
มวล (เปอรเซ็นต) เอชจีไออิคิวาเล็น 

( HGIequiv) 

- - 0.5 0 0.1 0 

10 เล็ก 4.7 24 5.1 26 
60 เล็ก 1 0 1.2 1 
10 ใหญ 2.6 10 2.8 11 
60 ใหญ 9.1 51 13.4 79 
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มันแสดงใหเห็นวาคา เอชจีไออิคิวาเล็น ( HGIequiv) สามารถคํานวณไดดังความสัมพันธที่ไดกลาวไวใน
เบื้องตน นอกจากน้ีในตารางที่ 2.4 มันแสดงใหเห็นวาคาเอชจีไออิคิวาเล็น ( HGIequiv)  มีคาเพิ่มข้ึน
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 
 

 
รูปที่ 2.11การกระจายตัวของอนุภาค ชีวมวลดิบ และชีวมวลทอริไฟรเทียบกับมาตรฐานของถานหิน 
ตามมาตรฐาน เฮชจีไอ 32, 49, 66 และ 92 ที่มา: Bridgeman T.G., and others “An 
investigation of the grindability of two torrefied energy crops”. Fuel 89, 12 
(December 2011):3917. 

     2.2.4 การศึกษาชีวมวลทอริไฟรแทงตะเกียบ                                                                    
         ซึ่งเปนการรวมกันระหวางกระบวนการทอริไฟรและกระบวนการข้ึนรูปดังน้ัน
คุณสมบัติที่ถูกปรบัปรุงไดแก ความหนาแนนบัคก  และความไมชอบนํ้า (คลายกับการศึกษาในระดับ
การทดลอง) ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในสวนน้ี 

         2.2.4.1 ความหนาแนนบัคก       
                     คาความหนาแนนบัคก คือนํ้าหนักตอหน่ึงหนวยปริมาตร มาตราฐานที่
ใชในการทดสอบคือ ASTM E-873 [48, 49] ดวยการบรรจุลงในกลองกวาง 305 มม. ยาว 305 มม. 
สูง 305 มม.โดยปลอยเช้ือเพลิงดวยความสูงจากปากของกลอง 610 มม. จากน้ันเอากลองกระแทก
พื้นจากความสูง 150 มม.จํานวน 5 ครั้งพรอมกับเติมเช้ือเพลิงจนกวาจะเต็ม จากน้ันนําไปช่ังนํ้าหนัก
และคํานวณคา ความหนาแนนบัคกซึ่งคา ความหนาแนนบัคกชีวมวลที่ผานการทอริไฟรจะอยูใชวง 
0.75 ถึง 0.85 กิโลกรัมตอลิตร ตามที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2.8 
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รูปที่ 2.12 เครื่องทดสอบคาความหนาแนนบัคก ที่มา: LIFE (Laboratory of Innovation Fuel and 
Energy), Faculty of Engineering and   Industrial Technology, Silpakorn University, 
Nakhon pathom, 2012. 

 
รูปที่ 2.13 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของความไมชอบนํ้าของชีวมวลทอริไฟรแทงตะเกียบ  
และ ชีวมวลดิบ  ที่มา: Tumuluru J.S., and others. “Review on Biomass Torrefaction 
Process and Product  Properties. S-1041 Symposium on Thermochemical 
Conversion”. 19 December 2010. 
www.inl.gov/technicalpublications/documents/5094547.pdf 

 
          2.2.4.2 ความไมชอบนํ้า 

                              เปนการศึกษาปริมาณความช้ืนที่ชีวมวลดูดเขาไป ซึ่งจะทําใหชีวมวลเนา
สลายและผุผังไดงาย เมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานาน ๆ เมื่อนําชีวมวลมาผานการทอรีไฟลจะทําใหมี
คุณสมบัติไมชอบนํ้า ความรอนจะทําลายโอเอชกรุป ที่อยูในชีวมวล ทําใหมีโครงสรางที่ไมอิ่มตัว ไมมี
ข้ัว [25] และ ลิกนินกลายเปนสารพลาสติกธรรมชาติที่เคลือบอยูในชีวมวล ทําให ชีวมวลทอริไฟร มี
คุณสมบัติที่ไมชอบนํ้า ทําใหระยะเวลาการจัดเก็บเพื่อใชงานนานข้ึน  และทนทานตอการสลายตัวตอ
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สภาพแวดลอม วิธีการทดสอบคุณสมบัติความไมชอบนํ้าของชีวมวลทอริไฟรแทงตะเกียบ โดยการจุม
นํ้า 15 ช่ัวโมงและทําการวัดคาความช้ืนดวยการช่ังนํ้าหนัก ซึ่ง Sokhansanj et al.[26] ไดทําการ
เปรียบเทียบความช้ืนที่ดูดเขาไปใน เช้ือเพลองทอริไฟรแทงตะเกียบ กับชีวมวลดิบพบวา มีการดูด
ความช้ืนลดลง 25เปอรเซ็นต ในการดูดนํ้ากลับเมื่อเทียบกับตัวที่ควบคุม สามารถแสดงไดรูปที่ 2.13 
 จากการศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน แสดงใหเห็นวา
คุณสมบัติที่ไมดีของชีวมวลถูกปรับปรุงทําใหชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันมีคุณสมบัติของ
ความช้ืนมีคาลดลง มีความไมชอบนํ้า (ทําใหสามารถเก็บชีวมวลไดยาวนานข้ึน)  มีความเปราะ(ทําให
ใชพลังงานนอยเม่ือนํามาบดกอนที่จะนําไปใชเปนเช้ือเพลิงเผารวมกับถานหิน) อัตราสวนของ
ออกซิเจนตอคารบอน และ ไฮโดรเจนตอคารบอนมีคาตํ่าทําใหมีคุณสมบัติคลายถานหินชนิดพีท และ
มีคาความรอน (HHV) เพิ่มสูงข้ึนอยูในชวง 1 ถึง 58 เปอรเซ็นต เปนตน สําหรับการพิจารณาผลได
ของพลังงานซึ่งเปนตัวที่ช้ีใหเห็นถึงพลังงานที่ยังคงเหลืออยู และเปนตัวที่บงบอกถึงประสิทธิภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสมของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน สําหรับผลไดของพลังงานของไมใน
กระบวนการทอริแฟคช่ันที่อุณหภูมิตํ่ากวา 250 องศาเซลเซียสจะมีคาผลไดพลังงานมากกวา 95
เปอรเซ็นต ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิการทอริแฟคช่ันเพิ่มข้ึนมากกวา 250 องศาเซลเซียสผลไดของ
พลังงานจะอยูในชวง 55 เปอรเซ็นต ถึง 98เปอรเซ็นต  จากการศึกษางานที่ผานมาพบวากระบวนการ
ข้ึนรูปของชีวมวลทอริไฟรยังมีการศึกษาไมมากนักเพราะชีวมวลทอริไฟรมีสมบัติความไมชอบนํ้า และ
เปราะ ดังน้ันจึงทําใหข้ึนรูปอัดแทงไดยาก ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีการศึกษา
คือ อุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคของชีวมวลที่ใชการทอริไฟร ควรจะทําการศึกษาตอไปเนื่องยังมี
การศึกษานอย 
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ตารางที ่2.3 สมการในการหาคาความรอน 
เลขที่ ชื่อผูแตง สมการที่ใชคํานวณคาความรอน (HHV,MJ/kg) R2 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
8 
9 
10 
11 
 
12 
 
13 
14 
15 
16 
      
 
17 
18 
19 
20 

การวิเคราะหแบบประมาณ 
Jimennez and Gonzalez [28]  
Sheng et al [11] 
Demirbas[29] 
Demirbas[29] 
Cordero et al [30] 
Sheng et al [11] 
M.Erol et al.[12]  
 
 
การวิเคราะหแบบแยกธาต ุ
Tillman[31] 
Sheng et al [11] 
Boie [50] 
Graboski and Bain[32] 
 
Channiwala and Parikh[33] 
 
Friedl et al.[34]  
Demirbas[29] 
Jenkins[35] 
Sheng et al [11] 
 
องคประกอบทางเคมี 
Shafizadeh and Degroot[36] 
Jimennez and Gonzalez[28] 
Tillman[31] 
Demirbas[29] 

 
HHV =-10.81408+0.3133(VM+FC) 
HHV =19.914-0.2324Ash 
HHV=0.196*FC + 14.119 
HHV=0.312*FC + 0.15332*VM 
HHV=0.3543*FC + 0.1708*VM 
HHV=-3.0368+0.2218VM+0.2601FC 
NHV= -116 – 1.33Ash-0.005VM+1.92(VM+Ash) -
0.0227(VM+Ash) -0.0122 (VM)2 + 0.0299 (Ash)2 +6133 
(OM)-1- 0.82(Ash)-1 
 
HHV=0.4373C-1.6701 
HHV=0.3259C+3.4597 
HHV=0.3516C+1.16225H-0.1109O+0.0628N+0.10456S 
HHV=0.328C+1.4306H-0.0237N+0.0929S-(1- 
Ash/100)(40.11H/C) + 0.3466 
HHV=0.3491C+1.1783H+0.1005S-0.1034O-0.0151N-
0.0211Ash 
HHV=3.55C2 – 232C-2230H+51.2C x H + 131N+20600 
HHV=0.335C+1.423H-0.0154O-0.145N 
HHV=-0.763+0.301C+0.525H+0.064O 
HHV= - 1.3675 +0.3137C+0.7009H+0.0318O 
 
 
HHV=0.1739Ce + 0.2663L+0.3219E 
HHV=[1-Ash/(100-Ash)](0.1739Ce + 0.2663L+0.3219) 
HHV= 0.1739Ce+0.2663(1-Ce) 
HHV=0.0889L+16.8218 

 
0.533 
0.625 
-0.647 
-0.306 
0.247 
0.617 
0.898 

 
 
 

0.666 
0.758 
0.720 
0.647 

 
0.733 

 
0.943 
0.081 
0.792 
0.834 

 
 
-0.503 
-0.451 
-1.068 
-0.875 
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 ตารางที่ 2.4 สมการในการหาคาความสามารถในการบดยาก (HGI) ของชีวมวล 

 
 
ตารางที่ 2.5 ผลการทดสอบคาวิเคราะหแบบประมาณและการวิเคราะหแบบแยกธาตุของชีวมวลที่
ผานการทอริไฟร 

 

ชีวมวล อุปกรณในการบด มาตรฐานอางอิงโดย
เทียบกับถานหิน 

สมการคํานวณคาความสามารถในการ
บดยาก (HGI equivalent) 

หญาไมแคนทัส 
และ มะเดื่อ [17]   Retsch PM 100 ball mall 

HGI 32, HGI 49, 
HGI 66,HGI 92 1575.0

9856.0
 H

equiv
MHGI   (14) 

 

ฟางขาวสาลี [23] 

       Hardgrove grindability 

 (3200LB,AUBEMA,Germany) 

D40951(1961) 

 

HGI 33 , HGI 53 , 
 HGI 68 

 

 

3577.0
2521.5

 H
equiv

MHGI  (15) 

 
Biomass 

Ultimate analysis Proximate analysis HHV 
(MJ/kg) C H O N VM FC A 

Bagasse (sugar cane) [37] 
Bamboo [16,18] 
Cotton stalk [38] 
Empty fruit bunches(oil palm) [38] 
Kernel shell (oil palm) [38] 
Lucerne

 
[22,39] 

Mesocarp (oil palm) [38] 
Rape stalk

  
[39] 

Reed canary grass
 
[37] 

Rice straw
 
[38] 

Rubber seed kernel Straw
 
[40] 

Straw pellet
 
 [41,42] 

Wheat straw [37,39] 
Straw [37] 
Corn stover [42] 
Rice husk

 
[14] 

sugar cane residue [21] 
Banyan [21] 
Beech[10,10] 
Birch

 
[41,42,43] 

Eucalyptus [43] 
Larch [19] 
Lauan  wood [41,42] 
Leucaena [44] 
Loblolly pine [21] 
Logging residue chip [22] 
Pine wood chip [45] 
Sawdust [46] 
Willow[25,44] 
Wood briquette[14,18,37,42] 
Wood pellet[47] 
Mallee[39] 
Three pine pellet[48] 
Jeffrey Pine[49] and  White Fir[15] 

44.80 
43.84 
46.43 
45.53 
46.68 
50.10 
46.92 
46.96 
48.60 
39.00 
43.21 
47.50 
47.30 
44.30 
44.30 
50.45 
44.04 
49.19 
46.20 
47.20 
45.50 
49.00 
48.80 
48.77 
50.10 
50.25 
47.29 
47.21 
48.54 
47.20 
49.37 
48.50 
60.3 
51.21 

5.80 
6.05 
6.18 
5.46 
5.86 
7.40 
5.89 
6.13 
6.80 
5.08 
5.97 
5.80 
0.63 
6.80 
5.80 
4.65 
6.55 
6.94 
6.08 
6.00 
6.20 
6.10 
6.10 
6.77 
7.40 
5.97 
6.20 
6.64 
6.21 
6.10 
6.59 
0.05 
5.3 
6.02 

49.10 
46.53 
42.62 
43.40 
42.01 
41.80 
42.66 
41.95 
37.30 
40.96 
50.25 
42.40 
45.50 
42.40 
48.20 
43.94 
40.45 
46.53 
45.20 
48.20 
44.60 
44.90 
44.36 
41.80 
43.34 
45.19 
45.76 
43.95 
44.80 
40.24 
44.90 
34.14 
42.64 
41.26 

0.25 
0.07 
0.80 
0.45 
1.01 
0.70 
1.12 
0.37 
0.30 
1.03 
0.55 
0.40 
6.40 
0.80 
0.40 
5.35 
0.24 
0.43 
0.08 
0.40 
0.10 
0.20 
0.10 
0.10 
0.70 

- 
0.42 
0.17 
1.50 
0.34 

- 
6.60 
0.18 
0.12 

67.31 
73.56 
76.92 

- 
- 

87.30 
- 

76.35 
82.50 
68.83 

- 
79.00 
80.80 
76.40 
79.00 

- 
80.45 
93.60 
77.57 
84.20 

- 
- 

82.80 
75.08 
86.10 

- 
82.17 
85.98 
80.49 
87.60 

- 
83.05 
59.50 

- 

- 
19.94 
19.19 

- 
- 

12.2 
- 

19.30 
12.10 
17.46 

- 
- 

19.20 
17.30 

- 
- 

8.60 
3.65 
18.03 
15.50 

- 
- 
- 

17.22 
13.10 

- 
16.07 
13.7 
619. 
42 
 

10.70 
19.20 
16.95 

1.53 
3.51 
2.70 

- 
- 

0.5 
- 

3.16 
5.50 
8.59 

- 
7.10 
4.60 
6.30 
7.10 

- 
10.95 
2.5 
1.11 
0.30 

- 
- 

0.10 
- 

0.80 
- 

1.77 
0.27 
0.24 
1.70 
2.80 
0.30 
0.70 

- 

15.50 
18.70 

- 
17.02 
19.78 
20.40 
19.61 
18.75 
19.50 
17.12 

- 
17.40 
17.80 
18.90 
17.40 
20.00 
17.40 
17.80 
20.29 
18.30 
16.44 
19.40 
19.50 
20.41 
20.30 
19.55 
18.79 
18.46 

- 
19.00 
20.02 
18.58 
22.00 
18.60 
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ตารางที่ 2.6 การเปรียบเทียบของคุณสมบัติของชีวมวลแตละชนิด ที่มา:Tumuluru JS and others.  
“Review on Biomass Torrefaction Process and Product  Properties” S-1041 
  Symposium on Thermochemical Conversion. Oklahoma State University, Stillwater, 
   2 August  2011. 

คุณสมบัติ ไม เช้ือเพลิง
แทงตะเกียบ 

เช้ือเพลิงทอรีไฟร ถาน ถานหิน 

สัดสวนความช้ืน (เปอรเซ็นตโดยมวล) 30-45 7-10 1-5 1-5 10-15 
คาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) 9-12 15-16 20-24 30-32 23-28 
สารระเหย (เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหง) 70-75 70-75 55-65 10-12 15-30 

คารบอนคงตัว เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหง) 20-25 20-25 28-35 85-87 50-55 
ความหนาแนนบัคก (กิโลกรัมตอลิตร) 0.2-0.25 0.55-0.75 0.75-0.85 0.2 0.8-0.85 
ความหนาแนนพลังงานเชิงปริมาตร 

(จิกะกะจูลตอลูกบาศกเมตร) 
2.0-3.0 7.5-10.4 15.0-18.7 6-6.4 18.4-23 

ฝุน ปานกลาง นอย นอย สูง นอย 
คุณสมบัติไมชอบนํ้า ไมชอบนํ้า ไมชอบนํ้า ไมชอบนํ้า ไมชอบนํ้า ไมชอบนํ้า 

การยอยสลายทางชีวภาพ ใช ใช ไม ไม ไม 
การจัดเก็บ เปนพิเศษ งาย งาย งาย งาย 
ความคงทน นอย สูง สูง สูง สูง 
ราคาขนสง สูง กลาง ต่ํา กลาง ต่ํา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน” มีรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 วัตถุดิบและเครื่องมือสําหรับงานวิจัย 

3.2 สถานที่ทําการทดลอง 
3.3 ระยะเวลาการทดลอง 
3.4 การวางแผนการทดลอง 
3.5 ข้ันตอนของกระบวนการทอริแฟคช่ัน 
3.6 ข้ันตอนการทดสอบคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน 
3.7 การวิเคราะหผลการทดสอบและการสรุปการวิจัย 

3.1 วัตถุดิบและเครื่องมือสําหรับงานวิจัย 
   ในการดําเนินการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชวัตถุดิบและเครื่องมือสําหรับการวิจัย ดังนี ้

 3.1.1 วัตถุดิบ คือ ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ทางปาลม และซัง
ขาวโพด 
 3.1.2 เครื่องมือสําหรับกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
  3.1.2.1 อุปกรณสําหรับการวัด ช่ัง ประกอบดวย ไมบรรทัด เครื่องมือวัดอัตราการ
ไหล เครื่องช่ัง และ นาฬิกาจับเวลา 

 3.1.2.2 อุปกรณทอรีแฟคช่ัน ประกอบไปดวย ฮีตเตอรไฟฟา และรีแอคเตอร 
 3.1.2.3 ภาชนะสําหรับจัดเก็บชีวมวลที่ผานการทอรแีฟคช่ัน 
 3.1.2.4 บรรจุภัณฑสําหรับเก็บตัวอยางสําหรับชีวมวลทอริไฟรสําหรับการทดสอบ 
 3.1.2.5 อุปกรณสําหรับอบไลความช้ืน 

   3.1.3 เครื่องมือสําหรับการทดสอบคุณสมบัต ิ
 3.1.3.1 อุปกรณที่ใชในการหาคาความรอน ประกอบดวย ชุดบอมคาลอริมิเตอร 

กระบอกตวง เทอรโมมิเตอร ถังออกซิเจน และ นาฬิกาจับเวลา 
 
3.2 สถานท่ีทําการวิจัย 
 หองปฏิบัติ นวัตกรรมเช้ือเพลิงและพลังงาน  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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3.3 ระยะเวลาการวิจัย 
   เริ่มการทดลองเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 

2555 และการสรุปผลการทดลองพรอมเขียนรายงานการวิจัยจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557  
ซึ่งการดําเนินการตลอดระยะเวลาการวิจัยสามารถเขียนเปนตารางสรุปไดดังน้ี 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัย 

รายการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาของการ
ดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลเพื่อหาเงื่อนไขที่ใชในกระบวนการทอริแฟคช่ัน วิธีทดสอบ
เช้ือเพลิงและหาชีวมวลเพ่ือใชในการทอริไฟร 

ต.ค. 2555 

2. ทดสอบคุณสมบัติที่ผานการทอริไฟรดวยการวิเคราะคาความรอน และสง
ตัวอยางเพื่อวิเคราะห คาคารบอน ไฮโดรเจร ไนโตรเจน ซัลเฟอร ความช้ืน สาร
ระเหย คารบอนคงตัว และข้ีเถา 

พ.ย.2555 

3. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย ม.ค.. 2556 
4. เขียนรายงานการวิจัย ก.พ.- มี.ค. 2556 
 
3.4 งบประมาณการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยน้ีจะใชงบประมาณเพื่อดําเนินการศึกษาและวิจัยเปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน ) ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงาน
นโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน 

3.5 การวางแผนการวิจัย 
การวิจัยของวิทยานิพนธหัวขอ “ศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริ

แฟคช่ัน” มีแผนการวิจัยดังน้ี 
 3.5.1 จัดหาเช้ือเพลิงชีวมวลที่ตองการศึกษาจํานวน 5 ชนิด คือ ฟางขาว ลําตนและเหงา
มันสําปะหลัง ใบและยอดออย ซังขาวโพดและทะลายปาลม 

    3.5.2 กําหนดตัวแปรของการวิจัยที่ตองการศึกษา คือ ขนาดของอนุภาค อุณหภูมิและ
เวลาท่ีใชในการทอรีแฟคช่ัน  โดยคาของตัวแปร ของอุณหภูมิ และเวลา ของการวิจัยจะมีการปรับให
แตกตางกันตัวแปรละ 3 คา สําหรับขนาดของชีวมวลที่ใชในการทดลองจะมีการปรับใหแตกตางกันตัว
แปรละ 2 คา ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขของอุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคท่ีใชในการทดลองของลําตนและเหงามัน
สําปะหลัง และ ใบและยอดออย 

ชีวมวล เวลา 
(นาที) 

อุณหภูม ิ
220องศาเซลเซียส 260 องศาเซลเซียส 280 องศาเซลเซียส 
1 มม. มากกวา1 มม. 1 มม. มากกวา1 มม. 1 มม. มากกวา1 มม. 

ลําตนและเหงามัน 20       
40       
60       

ใบและยอดออย 15       
40       
60       

    
ตารางที่ 3.3 เงื่อนไขของอุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคท่ีใชในการทดลองของทางปาลม ฟางขาว
และซังขาวโพด 

ชีวมวล เวลา 
(นาที) 

อุณหภูม ิ
220องศาเซลเซียส 260 องศาเซลเซียส 280 องศาเซลเซียส 
1 มม. มากกวา1 มม. 1 มม. มากกวา1 มม. 1 มม. มากกวา1 มม. 

ทางปาลม 15       
35       
60       

ฟางขาว 20       
40       
60       

ซังขาวโพด 10       
30       
60       

 
    3.5.3 ดําเนินการทอรีแฟคช่ัน ชีวมวล 5 ชนิด คือ ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ใบและ

ยอดออย ซังขาวโพด และทะลายปาลม โดยชีวมวลที่เปนวัตถุดิบ มีเงื่อนไขเปนไปตามขอ 3.5.2  
3.5.4 นําตัวอยางที่ไดจากการทอรีแฟคช่ัน มาทดสอบคุณสมบัติ คาความรอน  
3.5.5 นําตัวอยางที่ไดไปสงตรวจเพ่ือวิเคราะหคา คาคารบอน ไฮโดรเจ น ไนโตรเจน 

ออกซิเจน ซัลเฟอร ความช้ืน สารระเหย คารบอนคงตัว และข้ีเถา 
3.5.6 ทํานายคาความรอนจากสมการที่สรางขึ้น และเปรียบเทียบผลการทํานายกับผล

การทดลอง 
3.5.7 นําผลจากการทดสอบคุณสมบัติตางๆมา วิเคราะหความสอดคลองกับงานวิจัย

อื่นๆ พรอมสรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
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 จากรูปที่ 3.1 แสดงภาพรวมทั้งหมดของแผนการดําเนินการทดลองในกระบวนการทอริ
แฟคช่ันของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด ไดแก ฟางขาว ลําตนและ เหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ซัง
ขาวโพดและทางปาลมและการทดสอบคุณสมบัติของคาความรอน การศึกษาองคประกอบภายในที่
เปลี่ยนแปลง ของกลไกการสลายตัว 1 ข้ันตอน 

 
ศึกษาคุณสมบติัของชีวมวลทอรีไฟร์สาํหรับกลไกการสลายตวั 

แบบที 1

ปัจจยัทีใชใ้นการศึกษา

อุณหภมิูทีใชใ้นกระบวน
การทอรีแฟคชนั

เวลาทีใชใ้นกระบวนการ
ทอรีแฟคชนั ขนาดของชีวมวล

ชนิดของชีวมวล
(ฟางขา้ว เหงา้มนั ซงัขา้วโพด 
ใบและยอดออ้ย และ ทางปาลม์)

กระบวนการทอรีแฟคชนั
(10 – 40 กรัม)

ทดสอบคุณสมบติั ศึกษาองคป์ระกอบภายใน

ค่าความร้อน การวเิคราะห์แบบประมาณ การวเิคราะห์แบบแยกธาตุ

ทดสอบใน
บอมคาลอรีมิเตอร์ผลไดข้องพลงังาน ทาํนายดว้ยสมการ

 
รูปท่ี 3.1 แผนผังการดําเนินการวิจัยสําหรับกลไกการสลายตัวแบบ 1 ข้ันตอน 

3.6 การรวบรวมเอกสารมาตรฐานและวิธีการทดสอบชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอริแฟคชั่น 
 ดําเนินการคนควาเอกสารมาตรฐานและวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เอเอสทีเอ็ม  โดย
การคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ตและคนควาหองสมุดของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหองสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษามาตรฐานที่
ใชในการทดสอบใหถูกตองและชัดเจน สําหรับขอมูลเอกสารมาตรฐานและวิธีการทดสอบคุณสมบัติ
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ของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน จะทําการทดสอบตามมาตรฐาน เอเอสทีเอ็ม  โดยเลือก
มาตรฐานในการทดสอบโดยเทียบกับมาตรฐานของการทดสอบถานหิน ซึ่งสามารถแสดงไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.4 สรุปมาตรฐานท่ีใชในการทดสอบชีวมวลแบบประมาณ แบบแยกธาตุและคาความรอน 

องคประกอบของชีวมวล มาตรฐานที่ใชในการทดสอบ  
สาระเหย  ASTM D 3175-07 
ขี้เถา ASTM D 3174-04 
ความชื้น ASTM D 3173-03(2008) 
คารบอนคงตัว  ASTM D 3172-73a 
คารบอน (C) ASTM D 3178-84 
ไฮโดรเจน (H) ASTM D 5373-08 
ไนโตรเจน (N) ASTM D 3179-02 
ซัลเฟอร (S) ASTM D 3177-02(2007) 
ออกซิเจน (O) ASTM D 3176b 
คาความรอน ASTM D 5865-07a 

                                     *a เปอรเซ็นตคารบอนคงตัวเปนคาที่ไดจากการคํานวณซึ่งวิธีการคํานวณจะถูกแสดง 
                                      ในมาตรฐานดังกลาว *b เปอรเซ็นตออกซิเจนเปนคาที่ไดจากการคํานวณ ซึ่ง      
                                      วิธีการคํานวณจะถูกแสดงในมาตรฐานดังกลาว 
 

3.8 ขั้นตอนการศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอริแฟคชั่นสําหรับการวิจัย 
   สําหรับการศึกษาคุณสมบัติของชีวมวลทอริไฟร ทั้ง 5 ชนิด ไดแก  ฟางขาว ลําตนและ

เหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ซังขาวโพดและทะลายปาลม ซึ่งการศึกษาน้ีจะแบงออกเปน 2 
ตอน ตอนท่ีหนึ่งคือศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และ เวลา ที่มีผลตอคาความรอน  ตอนท่ีสองสราง
แบบจําลองในการทํานายคาความรอนโดยเช่ือมโยงกับแบบจําลองไคเนติกส 

 
ตอนท่ี 1 ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และ เวลา ที่มีผลตอคาความรอน  โดยมีขั้นตอน

การศึกษาดังนี้ 
   3.8.1 การเตรียมชีวมวล 
          3.8.1.1 การคัดเลือกขนาดท่ีใชในการทอริไฟร 
                   นําชีวมวลมาทําการเลือกขนาดโดยแบงเปน ชีวมวลขนาด 1มม. และชีว

มวลขนาดมากกวา 1 มม. สําหรับการทําใหชีวมวลมีขนาดมากกวา 1 มม. โดยชีวมวลที่เปนใบไดแก 
ใบและยอดออย และฟางขาว จะถูกนํามาตัดใหมีขนาด 10 ซม. และ15 ซม. ตามลําดับ โดยชีวมวลที่
เปนลําตนแข็งไดแก ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และทะลายปาลม สวนชีวมวล ขนาด 1 
มม.ไดแก ใบและยอดออย และฟางขาว  จะถูกนําไปโมใหละเอียดดวยเครื่องโม โดยทําการ บดดวย
เครื่องบดละเอียดผานขนาดตะแกรง 2 มิลลิเมตร กอนท่ีจะเขาเครื่องโม  โดยชีวมวลที่เปนลําตนแข็ง
ไดแก ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด และทะลายปาลม จะ ถูกนําไป บดใหละเอียดดวย
เครื่องโม โดยทําการ บดดวยเครื่องสับหยาบและเครื่อง บดละเอียดผานขนาดตะแกรง 2 มิลลิเมตร
กอนที่จะเขาเครื่องโม 
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รูปที่ 3.2 เครื่องที่ใชในการสับหยาบ สับละเอียด และเครื่องโม 

 
       3.8.1.2 การอบแหง 

                   นําชีวมลที่ผานการคัดเลือกขนาดท่ีตองการแลวมาอบดวยอุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อไลความช้ืนออกจากชีวมวลโดยจะทําการอบจนกวาชีวมวลจะ
ไดความช้ืนสมดุล 

 

 
รูปท่ี 3.3 ตูอบไลความช้ืน 

 
3.8.3 กระบวนการทอริแฟคช่ัน 

           ทําการช่ังน้ําหนักชีวมวลปริมาณ 10-40 กรัมจะถูกใสลงไปในเตาปฏิกรณขนาด 
3.5 ซม. ยาว 20 ซม.จากนั้นไนโตรเจนปริมาณ จะถูกปอน  100 มิลลิลิตรตอนาที  ผานตลอด เตา
ปฏิกรณเพื่อรักษาสภาวะบรรยากาศเฉ่ือย จากนั้นนํา เตาปฏิกรณ ใสลงไปในฮีตเตอรไฟฟา หลังน้ัน
กําหนดอุณหภูมิดวยตูควบคุมอุณหภูมิตามเงื่อนไขที่กําหนดในหัวขอ 3.5.2 จากนั้นบันทึกน้ําหนักที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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          รปูที ่3.4 ฮีตเตอร และเตาปฏิกรณที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
 

3.8.4 การเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ 
          เมื่อชีวมวลถูกทอริไฟรแลวตัวอยางจะถูกเก็บไวในถุงซิบ และเก็บไวในกลองที่

บรรจุซิลิกาเจลเพ่ือปองกันความช้ืนและนําไปทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานเอเอสทีเอ็มดังที่แสดงไวในหัวขอ 3.7 

 

รูปที่ 3.5 ชีวมวลท่ีถูกเก็บไวในโถดูดความช้ืน 

 

รูปที่ 3.6 บอมคาลอริมิเตอรที่ใชสําหรับหาคาความรอน 
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                 3.8.5 การทดสอบคุณสมบัติชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอริแฟคช่ัน 
        สําหรับ ชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันจะถูกนํามาทดสอบคุณสมบัติคา
ความรอน และการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบภายในดวยการวิเคราะหแบบประมาณและแบบ
แยกธาตุ 
  3.8.5.1 การหาคาความรอนดวยบอมคาลอริมิเตอร 
       3.8.5.1.1 ข้ันตอนการเตรียมตัวอยาง  
       3.8.5.1.1.1ช่ังตัวอยางชีวมวลใหมีน้ําหนักแนนอนประมาณ 1 กรัม  
       3.8.5.1.1.2 นําตัวอยางชีวมวลที่จะบรรจุในลูกบอมบมาวางในท่ีวางของ  
บอมเฮด ตัดสายลวด ยาว 10 เซนติเมตร นําไปสอดในรูเล็ก ๆ โดยเลื่อนแคป ข้ึนเมื่อ สอดเสร็จแลว
ทั้งสองขางใหดึงแคปลง ข้ันตอนน้ีตองระวังอยาใหลวดแตะ โดนขอบของลูกบอมบแตตองใหลวดแตะ
บนตัวอยาง  
      3.8.5.1.2 ข้ันตอนการทําการทดลอง (ตามมาตรฐาน ASTM D3286-85) 
       3.8.5.1.2.1 นําบอมเฮดใสออกซิเจนบอมปดฝา  
       3.8.5.1.2.2 เติมออกซิเจนใน บอมโดยการเปดวาลวของถังแกส
ออกซิเจน ตั้งความดันเกจ ไวที่ 200 ปอนดตอตารางน้ิว 
       3.8.5.1.2.3 เติมน้ําลงในกระบอกสแตนเลส  (bucket) ประมาณ  1300 
มิลลิลิตร แลว นําเขาเครื่องบอม จากนั้นนําลูกบอมที่อัดอากาศแลว ตอสายไฟที่ใชในการจุดระเบิด
ใหกับลูกบอม จากนั้นปดฝาถังที่มีใบกวนติดอยูบนฝา เพ่ือใชในการกวนใหอุณหภูมิของนํ้ากระจาย
ทั่วถึงกัน  
       3.8.5.1.2.3 ใสเทอรโมมิเตอรลงไปในถังเพื่อใชในการดูการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ จับเวลา โดยปลอยใหเครื่องทํางานประมาณ 5 นาที จากนั้นจุดระเบิด และบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที จนกวาอุณหภูมิจะเริ่มคงที่ 
       3.8.5.1.2.4เม่ือเครื่องทํางานเสร็จ ใหเปดฝา นําออกซิเจนบอม  ออกมา 
ไลกาซออก เปดฝานํา หัวบอม วางบนขาต้ัง วัดความยาวของลวดที่เหลือจากการ เผาไหม และทําการ
ช่ังชีวมวลที่เหลือจากนั้นนําผลท่ีไดจากการทดลองพล็อตกราฟความสัมพันธระหวางเวลากับอุณหภูมิ
จะไดดังรูป 3.3 
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รูปที่ 3.7 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาของบอมคาลอริมิเตอร 

 
            3.8.5.1.2 การคํานวณคาความรอน 

การคํานวณอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนที่แทจริง ไดดังสมการ 

)21 bcrabrttt ac                                 (16) 

เมื่อ  a   คือ เวลาของการจุดระเบิด 
      b   คือ เวลาเม่ืออุณหภูมิถึง 60เปอรเซ็นต ของที่เพิ่มข้ึนทั้งหมด 
      c   คือ เวลาท่ีเริ่มตนของคาบ (หลังจากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน)ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
กลายเปนคงท่ี   
      t   คือ อุณหภูมิเพิ่มข้ึนที่ถูกตอง (องศาเซลเซียส) 
      ct  คืออุณหภูมิเริ่มตนที่อานที่เวลาจุดระเบิด 
      at  คือ อุณภูมิสุดทายท่ีอานได 
       1r คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนระหวาง 5 นาทีกอนจุดระเบิด 
       2r คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนระหวาง 5 นาทีหลังจากเวลา c   
 

คาความรอนกรอสของการเผาไหม 
 

m
eeetW

H g
321                                        (17) 

 

gH  คือ คาความรอนรวมจากการเผาไหม (จูลตอกรัม) 

W คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร (แคลอรีตอองศาเซลเซียส) 
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M   คือ มวลของตัวอยางเปน (กรัม) 

1e  คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอร ี
2e คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (H2SO4) 13.7 แคลอร ี
3e คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอรี/เซนติเมตร เม่ือใช Parr 45C10 

สายฟวนิกเกิลโครม) 

คามาตราฐานคาลอริมิเตอร 

t
eeHW m 31                                           (18) 

W   คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร ( แคลอรีตอองศาเซลเซียส) 
h   คือ ความรอนของการเผาไหมกรดเบนโซอิก (ใหพลังงาน 6318 แคลอรีตอกรัม) 
m   คือ มวลของตัวอยางเปนกรัม 
t    คือ ผลรวมของอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน (องศาเซลเซียส) 

1e   คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอรี 
3e   คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอร/ีเซนติเมตร เม่ือใช Parr 45C10 

สายฟวนิกเกิลโครม) 

   3.8.5.2 การวิเคราะหคา คาคารบอน ไฮโดรเจร ไนโตรเจน ซัลเฟอร ความช้ืน สาร
ระเหย คารบอนคงตัว และข้ีเถา 

  ตัวอยางที่ผานการทอริไฟรดวยเงื่อนไขตาง ๆ จํานวน 50 กรัม จะถูกสงทดสอบ หา คา
คารบอน ไฮโดรเจร ไนโตรเจน ซัลเฟอร ความช้ืน สารระเหย คารบอนคงตัว และข้ีเถา ตามมาตรฐาน 
ASTM D 3173-03(2008) , ASTM D 3174-04, ASTM D 3175-07 ,ASTM D 3172-07a, ASTM D 
5373-08, ASTM D 3179-02, ASTM D 3177-02(2007), ASTM D 3176-89(2002) และ ASTM 
D3286-85 
 
               3.8.5.3 การวัดขนาดอนุภาคโดยใชตะแกรงมาตรฐาน เปนการวัดขนาดอนุภาคหลังจาก
การบด ดวยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของอนุภาคดวยวิธี ดิฟเฟอเรนเช่ียล ซึ่งผลท่ีไดจะแสดงในรูปของ
กราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางสัดสวนมวลที่คางอยูบนตะแกรงแตละอันกับคาขนาดของอนุภาค 
(ตามขนาดของตะแกรงมาตรฐาน) จากนั้นลากเสนตอเนื่องเพ่ือประมาณคาการกระจายเพื่อใช
ประเมินวาอนุภาคท่ีถูกนํามาคัดแยกขนาดมีสัดสวนขนาดใดมากท่ีสุด และวิธีการวิเคราะหแบบสะสม 
ซึ่งแสดงถึงคาการสะสมของสัดสวนมวลของอนุภาคตั้งแตขนาดเล็กสุดข้ึนไปจนถึงขนาดท่ีใหญสุดกับ
คาขนาดของอนุภาค 
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รูปที่ 3.8 เครื่องคัดแยกขนาดอนุภาค 

สมการที่ใชในการคํานวณหาขนาดอนุภาคดวยวิธี ดิฟเฟอเรนเช่ียล 

คํานวณหาพื้นท่ีผิวจําเพาะของอนุภาคผสม 

n

i pi

i

p
w D

xA
1

6                                          (19) 

คํานวณเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 

PW
S A

D 6                                               (20) 

คํานวณเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของรูปทรงเราขาคณิต  

T

n

i
Pii

n N

DN
D 1                                          (21) 

คํานวณเสนผานศูนยกลางมวลเฉลี่ย  
n

i
Piiw DxD

1
                                         (22) 
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คํานวณเสนผานศูนยกลางปริมาตรเฉลี่ย 
3/1

1
3

1
n

i Pi

i

V

D

x
D                                             (23) 

เมื่อ ix   คือ สัดสวนมวลของอนุภาค 

      n    คือ จํานวนสัดสวนของอนุภาคที่เพิ่มข้ึน 
      piD คือ เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยเลขคณิตของอนุภาค (เมตร) 
       p  คือ ความหนาแนนของอนุภาค (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
         คือ พื้นที่ผิวของอนุภาคทรงกลมกับปริมาตรอนุภาคตอพื้นที่ผิวอนุภาค (เทอมไรหนวย) 
       iN  คือ จํานวนอนุภาคที่ผานแตละช้ัน (กิโลกรัม) 
       TN คือ จํานวนอนุภาคทั้งหมดที่ผานแตละช้ัน (กิโลกรัม) 
 
เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยเลขคณิตของอนุภาค 
 

   
1

2
pi pi

pi

D D
D          (24) 

 
เมื่อ  piD   คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงลําดับท่ี i  ซึ่งเปนตะแกรงท่ีอนุภาคคางอยู (มิลลิเมตร) 
 1piD คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงที่อนุภาคผานมาหรือตะแกรงท่ีอยูขางบนตะแกรงลําดับท่ี i  

(มิลลิเมตร) 
 
ตอนท่ี 2 สรางแบบจําลองในการทํานายคาความรอนโดยเช่ือมโยงกับแบบจําลองไคเนติกส 

  3.8.6 การศึกษาจุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา 
         3.8.6.1 การเตรียมชีวมวล 
                 ชีวมวลจํานวน 5 ชนิด ไดแก ใบและยอดออย ทะลายปาลม ฟางขาว ลําตน

และเหงามันสําปะหลัง และซังขาวโพด จะถูกบดในเครื่องสับหยาบ เครื่องสับละเอียด และเครื่องโม
จนมีขนาดนอยกวา 1 มม. จากนั้นจะถูกอบเพ่ือไลความช้ืนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง 

        3.8.6.2 กระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
               ชีวมวลจาํนวน 10 – 40 กรัม จะถูกใสลงไปในเตาปฏิกรณขนาด 3.5 ซม. ยาว 

20 ซม. จากนั้นไนโตรเจนปริมาณจะถูกปอน 100 มิลลิลิตรตอนาที ผานตลอด เตาปฏิกรณ เพ่ือรักษา
สภาวะบรรยากาศเฉ่ือย จากนั้นนําเตาปฏิกรณใสลงไปในฮีตเตอรไฟฟา  หลังนั้นกําหนดอุณหภูมิดวย
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ตูควบคุมอุณหภูมิโดยกําหนดอุณหภูมิใหเปน 220 องศาเซลเซียส 260 องศาเซลเซียส และ280 องศา
เซลเซียส จากนั้นบันทึกน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งน้ําหนักคงท่ี 

     3.8.6.3 การเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบคุณสมบัติคาความรอน 
                     เมื่อชีวมวลถูกทอริไฟรแลวตัวอยางจะถูกเก็บไวในถุงซิบ และเก็บไวใน

กลองที่บรรจุซิลิกาเจลเพ่ือปองกันความช้ืนและนําไปทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานวิธีการทดสอบ
คุณสมบัติคาความรอนดวยวิธีการตามหัวขอ 3.8.5.1 

  3.8.7 การหาตัวแปรทางจลนพลศาสตร 
         3.8.7.1 การเตรียมชีวมวล 
                  ชีวมวลจํานวน 5 ชนิด ไดแก ใบและยอดออย ทะลายปาลม ฟางขาว ลํา

ตนและเหงามันสําปะหลัง และซังขาวโพด จะถูกบดในเครื่องสับหยาบ เครื่องสับละเอียด และเครื่อง
โมจนมีขนาดนอยกวา 1 มม. จากนั้นจะถูกอบเพ่ือไลความช้ืนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง     

         3.8.7.2 การหาตัวแปรทางจลนพลศาสตรดวยเครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักของสาร (TGA)   

                   ตัวอยางชีวมวลจาํนวน 5 ชนิดที่ผานข้ันตอนการเตรียมชีวมวล จํานวน 10 
กรัม จะถูกนํามาหาตัวแปรทางจลนพลศาสตรดวยเครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสาร 
(TGA) ดวยอัตราการไหลของไนโตรเจน 100 มิลลิลิตรตอนาที และอัตราการใหความรอน 20 องศา
เซลเซียสตอนาที ซึ่งลักษณะของเครื่องตัวแปรทางจลนพลศาสตรดวยเครื่องวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสาร (TGA) จะถูกแสดงดังรูปที่ 3.9 

 

 
 

         รปูที ่3.9 เครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความรอน 
Thermogravimetric analysis, TGA (PerkinElmer รุน pyris 1 TGA) 

 
               3.8.8 การสรางแบบจําลองในการทํานายคาความรอน 
                     สาํหรบัการสรางสมการในการทาํนายคาความรอนจะสรางโดยเช่ือมโยง
ความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากแบบจําลองไคเนติกต  โดยใชหลักการถวงนํ้าหนักระหวางคาความ
รอนชีวมวลท่ีจุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา กับคาความรอนของชีวมวลดิบ ซึ่งแบบจําลองที่สรางขึ้นจะ
สามารถอธิบายไดดังนี้ 



44 
 

                      จากแบบจําลองการสลายตัวแบบ 1 ข้ันตอน อธิบายโดย Di Blasi and Lanzetta 
[7] วาการสลายตัวของชีวมวลดิบ กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนสารระเหยและถาน ซึ่งสามารถอธิบาย
กลไกการเกิดปฏิกิริยาไดดังนี ้
 

 

 

 
            สาํหรบัการคํานวณหา มวลของชีวมวลดิบ สารระเหยและถานเปนฟงกช่ันที่ข้ึนอยู

กับเวลา และอุณหภูมิ สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 

Kt
oA eMM  (25) 

KtoC
C e

K
Mk

M 1  (26) 

KtoB
B e

K
Mk

M 1  (27) 

 

AM คือ มวลของชีวมวลดิบ ณ เวลาใดๆ (กิโลกรัม) 
CM คือ มวลของถาน ณ เวลาใดๆ (กิโลกรัม) 
BM คือ มวลของสารระเหย ณ เวลาใดๆ (กิโลกรัม) 

 
            การคํานวณคาคงที่ของการเกิดปฏิกิริยาสามารถคํานวณไดโดยใชสมการของ อาร-

เรเนียส ที่สามารถ แสดงไดในสมการท่ี (27) และสมการที ่(28) 
 

RT
kB

B
B

Ea
expA  (28) 

RT
kC

C
C

EaexpA  (29) 

  
เมื่อ Ck  คือ คาคงท่ีของอัตราการเกิดปฏิกิริยาของถาน 

     Vk   คือ คาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารระเหย 

     K     คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาของชีวมวลดิบ สามารถคํานวณไดจากสมการ VC kkK  

     BA  คือ แฟกเตอรความถ่ี เปนคาที่เก่ียวของกับความถ่ีการชนกันของโมเลกุลทั้งหมดของสารต้ัง
ตน เปนคาเฉพาะสําหรับการเกิดสารระเหย [B] 
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     CA  คือ แฟกเตอรความถ่ี เปนคาที่เก่ียวของกับความถ่ีการชนกันของโมเลกุลทั้งหมดของสารต้ัง
ตน เปนคาเฉพาะสําหรับการเกิดชีวมวลทอรีไฟร [C] 
     BEa  คือคาพลังงานกระตุนที่ทําใหเกิดสารระเหย [B] 
       CEa  คือคาพลังงานกระตุนที่ทําใหเกิดชีวมวลทอรีไฟร [C] 

 
          เมื่อใหความรอนกับชีวมวลดิบ ชีวมวลดิบจะเกิดการสลายตัวโดยมวลเริ่มตนจะมีคา

ลดลง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาแลวสลายตัวไปเปนผลิตภัณฑ ไดแกสารระเหยและถาน ดังนั้นในการ
คํานวณสมดุลของสารต้ังตนและผลิตภัณฑจะสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (29) 
 

)()()( tMtMtM CAT  (30) 
 
เมื่อ TM   คือผลรวมของมวลท้ังหมดเปนฟงกช่ันที่ข้ึนอยูกับเวลา 
 

         ถาเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยายาวนานเพียงพอ ชีวมวลดิบที่อยูภายในเตาปฏิกรณ
จะเปลี่ยนแปลงไปเปนถาน ซึ่งน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของมวลภายในเตาปฏิกรณไมสามารถสังเกต
ได  เมื่อพิจารณาในเทอมของพลังงาน พลังงานท่ียังคงเหลืออยูภายในชีวมวลและถานสามารถคํานวณ
ไดดังสมการท่ี (30) และ (31) 
 

AAA HHVME  (31) 
CCC HHVME  (32) 

 
เมื่อ AE     คือพลังงานของชีวมวลดิบ (MJ) 

     CE      คือพลังงานของถาน (MJ) 

   AHHV   คือ คาความรอนสูงของชีวมวลดิบ (MJ/kg) 

   CHHV   คือ คาความรอนสูงของถาน (MJ/kg) 

 
            จากสมการที่ (32) พลังงานท่ียังเหลืออยูของชีวมวลภายในเตาปฏิกรณ ณ เวลา

ใดๆ สามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

)()( tEtEE CAtotal  (33) 
 
เมื่อ totalE  คือพลังงานท้ังหมด ณ เวลาใดๆ จากสมการที่ (30), (31) และ สมการที่ (32) สามารถ
เขียนไดดังนี้ 

 
CCAAavgtotal HHVtMHHVtMHHVM )()(  (34) 
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เมื่อ avgHHV  คือคาความรอนเฉลี่ยเปนฟงกช่ันที่ข้ึนอยูกับเวลา พิจารณาสมการท่ี (24) ,(26), และ 
(33) คาความรอนสูงของชีวมวลภายในเตาปฏิกรณ ณ เวลาใดๆ สามารถคํานวณไดดังน้ี 
 

)(

)(1)(

tM

HHVe
K
MkHHVeM

HHV
total

C
KtoC

A
Kt

o

avg  

(35) 
 

 
           คาความรอนสูงของถาน ( CHHV ) เปนคาเฉพาะของแตละอุณหภูมิของการ

สลายตัว สําหรับการคํานวณคา avgHHV ดวยสมการท่ี 34 มันจะตองคํานวณจากคาความรอนสูงของ
ถาน ( CHHV ) ที่อุณหภูมิใดๆ สําหรับการหาคา CHHV จะถูกอธิบายไวในหัวขอ 3.9.1 

 
               3.8.9 สมการที่ใชในการทํานายคาความรอนที่ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ภายใน 
                   3.8.9.1สมการทํานายคาความรอนดวยขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ[55] 
 

6.20131.0.0512.0230.2232.000355.0 2 NHCHCCHHV        (36) 
 
                   3.8.9.2 สมการทํานายคาความรอนดวยขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ[56]  
 

AshVMFCHHV 0078.01559.03536.0                                              (37) 
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3.9 แผนการดําเนินการทดลอง 
      3.9.1 สําหรับตอนท่ี 1 แผนการดําเนินการทดลองสําหรับการทดสอบคุณสมบัติของชีวมวลทั้ง 5 
ชนิด ไดแก ใบและยอดออย ทางปาลม ซังขาวโพด ฟางขาว และ เหงามัน ของกลไกการสลายตัวที่ 1  

 
20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณ 

และแบบแยกธาตุ
60 นาที

40 นาที220 องศาเซลเซยีสฟางข้าว

แบบประมาณ 

และแบบแยกธาตุ  

รูปที่ 3.10 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของฟางขาว ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดฟางขาวมากกวา 1มม. และ 1มม. 

 

20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที260 องศาเซลเซยีสฟางข้าว

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

 
 

รูปที่ 3.11 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของฟางขาว ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดฟางขาวมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที280 องศาเซลเซยีสฟางข้าว

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.12 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของฟางขาว ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดฟางขาวมากกวา 1มม. และ 1มม. 
 

20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3 ซํา

3 ซํา

3 ซํา

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที220 องศาเซลเซยีสลําต้นและเหง้า
มันสําปะหลัง

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ  

รูปที่ 3.13 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 
60 นาที สําหรับขนาดลําตนและเหงามันสําปะหลังมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3 ซํา

3 ซํา

3ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที260 องศาเซลเซยีสลําต้นและเหง้า
มันสําปะหลัง

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

 
 
รูปที่ 3.14 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 
60 นาที สําหรับขนาดลําตนและเหงามันสําปะหลัง มากกวา 1มม. และ 1มม. 
 

 

20 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3 ซํา

3 ซํา

3 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที280 องศาเซลเซยีสลําต้นและเหง้า
มันสําปะหลัง

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.15 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 20, 40 และ 
60 นาที สําหรับขนาดลําตนและเหงามันสําปะหลัง มากกวา 1มม. และ 1มม. 
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15นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3 ซํา

3 ซํา

3 ซํา

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที220 องศาเซลเซยีสใบและยอดอ้อย

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ  

รูปที่ 3.16แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของใบและยอดออย ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 15, 40 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดใบและยอดออย มากกวา 1มม. และ 1มม. 
 
 

15นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3ซํา

3ซํา

3 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที260 องศาเซลเซยีสใบและยอดอ้อย

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

 
 
รูปที่ 3.17 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของใบและยอดออย ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 15, 40 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดใบและยอดออย มากกวา 1มม. และ 1มม. 
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15 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

3ซํา

3 ซํา

3 ซํา

3 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

40 นาที280 องศาเซลเซยีสใบและยอดอ้อย

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.18 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของใบและยอดออย ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 15, 40 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดใบและยอดออย มากกวา 1มม. และ 1มม. 
 

10 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ

60 นาที

30 นาที220 องศาเซลเซยีสซังข้าวโพด

แบบประมาณ
และแบบแยกธาตุ  

รูปที่ 3.19 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของซังขาวโพด ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดซังขาวโพดมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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10 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

30 นาที260 องศาเซลเซยีสซังข้าวโพด

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

 
รูปที่ 3.20 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของซังขาวโพด ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดซังขาวโพดมากกวา 1มม. และ 1มม. 

 
10 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

30 นาที280 องศาเซลเซยีสซังข้าวโพด

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.21 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของซังขาวโพดที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที สําหรับ
ขนาดซังขาวโพดมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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15 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

35 นาที220 องศาเซลเซยีสทะลายปาล์ม

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.22 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของทะลายปาลมที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดทะลายปาลมมากกวา 1มม. และ 1มม. 
 

15 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

35 นาที260 องศาเซลเซยีสทะลายปาล์ม

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

 
 
รูปที่ 3.23 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของทะลายปาลมที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดซังขาวโพดมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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15 นาที <1 มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

<1มลิลเิมตร

>1มลิลเิมตร

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

คา่ความรอ้น

1ซํา

1 ซํา

1 ซํา

1 ซํา

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ

60 นาที

35 นาที280 องศาเซลเซยีสทะลายปาล์ม

แบบประมาณและ
แบบแยกธาตุ  

 
รูปที่ 3.24 แผนการดําเนินการทดสอบคาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ แบบแยกธาตุ 
ของทะลายปาลมที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการทดลอง 10, 30 และ 60 นาที 
สําหรับขนาดซังขาวโพดมากกวา 1มม. และ 1มม. 
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       3.9.2 สําหรับตอนท่ี 2 แผนการดําเนินการทดลองสําหรับการหาตัวแปรทางจลนพลศาสตร 
จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา และหาคาความรอนของชีวมวลที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ของชีวมวลท้ัง 
5 ชนิด ไดแก ใบและยอดออย ทะลายปาลม ซังขาวโพด ฟางขาว และ ลําตนและเหงามันสําปะหลัง
ของกลไกการสลายตัวที่ 1 
 
               ตอนท่ี 2.1 แสดงแผนการดําเนินการทดลองจุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา และหาคาความ
รอนของชีวมวลที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด 

ใบและยอดออ้ย

220 องศาเซลเซยีส

260 องศาเซลเซยีส

280 องศาเซลเซยีส

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

 
รูปที่ 3.25 แผนการทดลองหาคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของใบและยอดออย 
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ซังขา้วโพด

220 องศาเซลเซยีส

260 องศาเซลเซยีส

280 องศาเซลเซยีส

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

 
รูปที่ 3.26 แผนการทดลองหาคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของซังขาวโพด 

 
 

ฟางขา้ว

220 องศาเซลเซยีส

260 องศาเซลเซยีส

280 องศาเซลเซยีส

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

 
รูปที่ 3.27 แผนการทดลองหาคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของฟางขาว 
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ทะลายปาลม์

220 องศาเซลเซยีส

260 องศาเซลเซยีส

280 องศาเซลเซยีส

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

 
รูปที่ 3.28 แผนการทดลองหาคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของทะลายปาลม 

 

ลําตน้และเหงา้มัน
สําปะหลัง

220 องศาเซลเซยีส

260 องศาเซลเซยีส

280 องศาเซลเซยีส

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

<1 มม.

>1 มม.

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

ทดสอบ
คา่ความรอ้น

 
รูปที่ 3.29 แผนการทดลองหาคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของ 

ลําตนและเหงามันสําปะหลัง 
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           ตอนท่ี 2.2 แสดงแผนการดําเนินการทดลองหาตัวแปรทางจนพลศาสตรของชีวมวลทั้ง  
5 ชนิด 
 
 

การหาตัวแปรทางจลนพลศาสตร์

ใบและยอดอ้อย ซังข้าวโพด ทางปาล์ม ฟางข้าว

ขนาด 1 มม.

ศกึษากลไกการสลายตัวด้วยเครอืงวิเคราะหก์ารเปลยีนแปลง
นําหนักของสารโดยอาศัยคณุสมบัตทิางความรอ้น 

(Thermogravimetric analysis)

คํานวณหาพารามเิตอร์

คา่คงทขีองปฏกิริยิา
(k)

คา่พลังงานกระตุ้น
(Ea)

แฟกเตอรค์วามถี
(A)

ลําต้นและเหง้า
มันสําปะหลัง

 
รูปที่ 3.30 แผนการทดลองหาตัวแปรทางจลนพลศาสตรของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอด

ออย ทางปาลม ซังขาวโพด และ ฟางขาว  
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3.10 ตารางสรุปผลการทดลอง 

ตารางที่ 3.5 สรุปการทดลองของตอนที่ 1 และ ตอนท่ี 2 

ชนิดชีวมวล คาความรอน 
(ที่เวลาตางๆ) 

คาความรอน 
(ที่จุดสิ้นสุด
ปฏิกิริยา) 

สงตัวอยางตรวจ 
หาตัวแปรทาง
จลนพลศาสตร 

การวิเคราะห
แบบประมาณ 

การวิเคราะห
แบบแยกธาตุ 

1.ฟางขาว  
2.ซังขาวโพด  
3.ใบและยอดออย  
4.ทางปาลม  
5.เหงามัน  

18 
18 
54 
18 
54 

6 
6 
6 
6 
6 

3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

รวม 162 30 15 25 25 
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บทท่ี 4 

 ผลและอภิปรายผล  

ตอนท่ี 1 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และเวลา ที่มีผลตอคุณสมบัติของคาความรอนของชีวมวลที่
ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน พรอมทัง้วิเคราะหเงื่อนไขที่เหมาะสําหรับการนําไปใชประโยชนตอไป 

           4.1 ผลของการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคที่มีผลตอคุณสมบัติของ
คาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาว ทะลายปาลม และซงัขาวโพด 
ที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
                  

 

รูปที่ 4.1 ความสัมพันธระหวางคาความรอน กับ อุณหภูมิในการทําปฏิกริิยาทอรีแฟคช่ันที่อุณหภูมิ 
220 260 และ 280 องศาเซลเซียสที่เวลา 60 นาที 

จากรูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอน กับ อุณหภูมิที่ใชในการทอรี
ไฟรที่เวลา 60 นาทีของชีวมวลที่ขนาด 1 มิลลิเมตร แกนแนวแสดงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) แกนต้ัง
แสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ซึ่งผลการทดลองจะแสดงใหเห็นวา คาความรอนที่อุณหภูมิ 
220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของลําตนและเหงามันสําปะหลังมีคาเทากับ 20.51±1.29, 
21.38±2.46, และ 23.59±0.96 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ใบและยอดออยมีคาความรอน
เทากับ 18.08±0.62, 19.44±3.21 และ 24.48±0.83 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ฟางขาวมีคา
ความรอนเทากับ 17.80, 19.96 และ 21.19 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ทางปาลมมีคาความรอน 
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เทากับ 21.48, 24.97 และ 25.88 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และซังขาวโพดมีคาความรอน
เทากับ 23.15, 24.07 และ 27.01 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนคาความรอนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สําหรับลําตน
และเหงามันสําปะหลัง คิดเปน 18.57, 23.60 และ 36.36 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของ
เหงามันดิบ(คาความรอนของเหงามันดิบเทากับ 17.3 เมกะจูลตอกิโลกรัม) ใบและยอดออยคิดเปน 
20.64, 29.71 และ 63.29  เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของใบและยอดออยดิบ(คาความ
รอนของเหงามันดิบเทากับ 14.99 เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ฟางขาวคิดเปน 39.28, 56.18 และ 65.81 
เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของเหงามันดิบ(คาความรอนของฟางขาวดิบเทากับ 12.78 เม
กะจูลตอกิโลกรัม) ทางปาลมคิดเปน 28.85, 49.79 และ 55.25 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอน
ของทางปาลมดิบ(คาความรอนของทางปาลมดิบเทากับ 16.67 เมกะจูลตอกิโลกรัม) ซังขาวโพดคิด
เปน 41.33, 46.95 และ 64.89 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของทางปาลมดิบ(คาความรอน
ของซังขาวโพดดิบเทากับ 16.38 เมกะจูลตอกิโลกรัม) ซึ่งลักษณะการเพิ่มข้ึนของคาความรอนเม่ือ
อุณหภูมิที่ใชในการทอรีไฟรเพิ่มข้ึนคาความรอนจะมีการเพิ่มข้ึนแตกตางกันมากในชวงอุณหภูมิ 220 
และ 260 องศาเซลเซียส และคาความรอนจะมีคาเพิ่มข้ึนแตกตางกันเพียงเล็กนอยในชวงอุณหภูมิ 
260 และ 280 องศาเซลเซียส การวิเคราะหความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของคาความรอนของลํา
ตนและเหงามัน และใบและยอดออย ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส กับคาความรอนที่อุณหภูมิ 260 
องศาเซลเซียส พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  แตเมื่อพิจารณาความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญของคาความรอนที่ อุณหภูมิ 260 กับ คาความรอนที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส พบวาคา
ความรอนของเหงามันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีคาความรอนของใบและยอด
ออยมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และคาความรอนที่อุณหภูมิ 220 กับ 280 องศาเซลเซียส พบวาคา
ความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง และ ใบและยอดออยคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญ  

ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากกระบวนการทอรีแฟคช่ันเปนกระบวนการกระทําดวยความรอน ซึ่ง
ความรอนจะถูกใหกับชีวมวลเพื่อทําการสลายพันธะทางเคมี (พันธะโควาเลนต) ของโครงสรางของชีว
มวลไดแก เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน ดวยปฏิกิริยาดีไฮเดช่ัน และปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลช่ัน 
ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียสารระเหยที่มีนํ้าหนักโมเลกุลเบา ไดแก โมโนแซคคาไลน พอลีแซคคาไลน ดี
ไฮโดรซูกา สารประกอบจําพวกกรดและน้ํา สงผลใหสัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน และสัดสวน
ของไฮโดรเจนตอคารบอนมีการลดลงอยางมากเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึน 
สําหรับสัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน และสัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอน ที่แสดงดังรูปที่ 4.4 
และ 4.5 มีสัดสวนที่ลดลงอยางมากเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึน ซึ่งสัดสวน
ของไฮโดรเจนตอคารบอนมีสัดสวนที่ลดลงที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ 260 องศาเซลเซียส 
แตจะลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน และสัดสวนของไฮโดรเจนตอ
คารบอนที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ดังน้ันจึงสงผลใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึนและมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางคาความรอนที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลซียส และ 280 องศาเซล
ซียส จึงทําใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญตามการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Prins et al.[8]  
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ดังน้ันจึงสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคา
ความรอนมีคาเพิ่มข้ึน และสําหรับเหงามันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสําหรับคาความรอนที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส กับคาความรอนที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ใบและยอดออยมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางคาความรอนที่อุณหภูมิ 220 กับ 280 องศาเซลเซียส และคา
ความรอนที่อุณหภูมิ 260 และ 280 องศาเซลเซียส 
 

 
รูปที่ 4.2 สัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน กับอุณหภูมิ ที่เวลา 60 นาที ของลําตนและลําตนและ

เหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด  
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รูปที่ 4.3 สัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอน กบัอุณหภูมิ ทีเ่วลา 60 นาที ของลําตนและลําตนและ

เหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด  
 

                 4.2 ผลการศึกษาอิทธิพลของเวลาที่มผีลตอคาความรอน 

  
รูปที่ 4.4 ความสัมพันธระหวางคาความรอนรวมกบัเวลาในการทําปฏิกริิยาทอรีแฟคช่ัน 

 ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 
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จากรูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอน กับ เวลา ที่ใชในการทอรีไฟรที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ของชีวมวลที่ขนาด 1 มิลลิเมตร แกนแนวแสดงเวลา (นาที) แกนต้ัง
แสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ซึ่งผลการทดลองจะแสดงใหเห็นวา คาความรอนของลําตน
และเหงามันสําปะหลัง ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที มีคาเทากับ 21.07±2.71, 21.19±2.33, และ 
21.38±2.46 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนของใบและยอดออยที่เวลา 15, 40 และ 60 
นาที มีเทากับ 18.04±1.53, 19.57±1.72 และ 20.50±1.29 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความ
รอนของฟางขาวที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที มีคาความรอนเทากับ 17.30, 19.17 และ 19.96 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนของทางปาลมที่เวลา 15, 35 และ 60 นาทีมีคาความรอน
เทากับ 19.44, 21.81 และ 24.97 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนของซังขาวโพดที่
เวลา 10, 30 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 21.14, 22.95 และ 24.07 เมกะจูลตอกิโลกรัม จากขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนคาความรอนจะมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน สําหรับลําตนและเหงามันสําปะหลัง คิดเปน 21.77, 22.49 และ 23.60 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบ
กับคาความรอนของเหงามันดิบ(คาความรอนของเหงามันดิบเทากับ 17.3 เมกะจูลตอกิโลกรัม) ใบ
และยอดออยคิดเปน 20.37, 30.55 และ 36.76  เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของใบและ
ยอดออยดิบ(คาความรอนของเหงามันดิบเทากับ 14.99 เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ฟางขาวคิดเปน 35.37, 
50.00 และ 56.18 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของเหงามันดิบ(คาความรอนของฟางขาวดิบ
เทากับ 12.78 เมกะจูลตอกิโลกรัม) ทางปาลมคิดเปน 16.62, 30.83 และ 49.79 เปอรเซ็นต เมื่อ
เทียบกับคาความรอนของทางปาลมดิบ(คาความรอนของทางปาลมดิบเทากับ 16.67 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม) ซังขาวโพดคิดเปน 29.06, 40.11 และ 46.95 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับคาความรอนของทาง
ปาลมดิบ(คาความรอนของซังขาวโพดดิบเทากับ 16.38 เมกะจูลตอกิโลกรัม) การวิเคราะหความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของคาความรอนของลําตนและเหงามันที่เวลา 20 นาที กับคาความรอนที่
เวลา 40 นาที ที่เวลา 40 กับ 60 นาที พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  สําหรับการ
พิจารณาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของใบและยอดออยที่เวลา 15 นาที กับคาความรอนที่
เวลา 40 นาที ที่เวลา 40 กับ 60 นาที พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกับลําตน
และเหงามันสําปะหลัง  

เน่ืองจากกระบวนการทอรีแฟคช่ันเปนกระบวนการกระทําดวยความรอน ซึ่งความ
รอนจะถูกใหกับชีวมวลเพื่อทําการสลายพันธะทางเคมี (พันธะโควาเลนต) ของโครงสรางของชีวมวล
ไดแก เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน ดวยปฏิกิริยาดีไฮเดช่ัน และปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลช่ัน ซึ่ง
ทําใหเกิดการสูญเสียสารระเหยที่มีนํ้าหนักโมเลกุลเบา ไดแก โมโนแซคคาไลน พอลีแซคคาไลน ดี
ไฮโดรซูกา สารประกอบจําพวกกรดและน้ํา ซึ่งสงผลใหสัดสวนออกซิเจนตอคารบอน และ สัดสวน
ของไฮโดรเจนตอคารบอนมีคาลดลง ดังน้ันคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลังทอรีไฟรจึงมี
คาเพิ่มข้ึน  สําหรับสัดสวนออกซิเจนตอคารบอน และ สัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอนที่แสดงดังรูป
ที่ 4.5 และ 4.6 มีคาเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยตามการเพ่ิมข้ึนของเวลา ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาการทดลอง
น้ีกําหนดใหอุณหภูมิคงที่ก็แสดงวาความรอนที่ใหก็จะมีคาคงที่เชนเดียวกัน ในขณะที่ชีวมวลจะถูกทอ
รีไฟรนานข้ึน สงผลใหปฏิกิริยาของการดีไฮเดช่ัน และปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลช่ันที่เกิดข้ึนจะไมรุนแรง
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เหมือนกับการเพ่ิมอุณหภูมิอยางตอเน่ือง จึงทําใหคาความรอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเวลาที่ใชในการทดลองเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al.[9] ซึ่งไดศึกษาคาความ
รอนของผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันของไมมะเด่ือที่เวลา 10, 15, 30, 50, และ 60 นาที   
พบวาเมื่อเวลาที่ใชในกระบวนการตางกันคาความรอนจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา เมื่อเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผล
ใหคาความรอนมีแนวโนมเพิ่มอยางไมมีนัยสําคัญ  

 

 
รูปที่ 4.5 สัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน กับเวลา (นาท)ี ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ของลําตน

และลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด  
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รูปที่ 4.6 สัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอน กับเวลา (นาที) ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ของลําตน
และลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด 
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4.3 เปรียบเทียบผลของคาความรอนของลําตนและลําตนและเหงามันสําปะหลงั ใบและยอด

ออย ฟางขาว ทางปาลม และซงัขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 1 มิลลิเมตร และขนาดอนุภาคมากกวา 1 

มิลลิเมตร 

 

รูปที่ 4.7 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรมั) กับ ขนาดอนุภาค 
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที 

 

จากรูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอน กับ ขนาด ที่ใชในการทอรีไฟร
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที ของชีวมวลที่ขนาด 1 มิลลิเมตร และขนาดมากกวา 1 
มิลลิเมตร แกนแนวแสดงขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) 
ซึ่งผลการทดลองจะแสดงใหเห็นวา คาความรอนที่ขนาดอนุภาคเทากับ 1 มิลลิเมตร และคาความรอน
ที่ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตรของลําตนและเหงามันสําปะหลัง มีคาเทากับ 21.38±2.46 และ 
26.04±1.82 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนของใบและยอดออยมีเทากับ 19.44±3.21 
และ 20.50±3.21 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนของฟางขาวมีคาความรอนเทากับ 
19.96 และ 19.63 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนของทางปาลมมีคาความรอนเทากับ 
24.97 และ 21.01 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนของซังขาวโพดมีคาเทากับ 
24.07 และ 27.15 เมกะจูลตอกิโลกรัม จากขอมูลดังกลาวเมื่อทําการเปรียบเทียบคาความรอนของลํา
ตนและเหงามันสําปะหลังที่ขนาด 1 มิลลิเมตร กับคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลังที่
ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตร พบวาคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลังที่ขนาดมากกวา 1 
มิลลิเมตร จะมีคามากกวาคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลังที่ขนาด 1 มิลลิเมตร คิดเปน 
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17.88 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญ   คาความรอนของใบและยอดออยที่ขนาด 1 มิลลิเมตร กับคา
ความรอนของใบและยอดออยที่ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตร พบวาคาความรอนของใบและยอดออยที่
ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตร จะมีคามากกวาคาความรอนของใบและยอดออยที่ขนาด 1 มิลลิเมตร คิด
เปน 5.15 เปอรเซ็นต อยางไมมีนัยสําคัญ  คาความรอนของซังขาวโพดที่ขนาด 1 มิลลิเมตร กับคา
ความรอนของซังขาวโพดที่ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตร พบวาคาความรอนของซังขาวโพดที่ขนาด
มากกวา 1 มิลลิเมตร จะมีคามากกวาคาความรอนของซังขาวโพดที่ขนาด 1 มิลลิเมตร คิดเปน 11.34 
เปอรเซ็นต  ในขณะที่คาความรอนของฟางขาว และทางปาลมที่ขนาดมากกวา 1 มิลลิเมตรจะมีคา
นอยกวาคาความรอนที่ขนาดอนุภาคเทากับ 1 มิลลิเมตร คิดเปน 1.65 และ 15.86 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ  

สําหรับคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย และซังขาวโพด
ที่ขนาดอนุภาคมากกวา 1 มิลลิเมตร มีคามากกวาคาความรอนที่ขนาด 1 มิลลิเมตร เน่ืองจากอิทธิพล
ของคาความรอนที่ใหตอหนวยพื้นที่ของชีวมวลมีคามากเมื่อขนาดอนุภาคใหญข้ึน ซึ่งคาความรอน
ดังกลาวน้ีจะทําใหเกิดการสลายตัวของชีวมวลเพิ่มข้ึน และสงผลใหคาความรอนเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Demirbas [54] ที่ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและขนาดอนุภาคที่สงผลตอผลไดของ
ถานชีวภาพ (bio-char yield) ของกระบวนการไพโรไลซิส ที่ไดกลาวไววาอัตราการใหความรอน และ
ความรอนตอหนวยพื้นที่ (heat flux ) จะเพ่ิมข้ึนมากในอนุภาคขนาดเล็ก มากกวาอนุภาคขนาดใหญ 
ถาอัตราการใหความรอนสูงจะสงผลใหผลไดของถานชีวภาพ (bio-char yield) มีคาลดลง (ชีวมวลมี
การสลายตัวมากทําใหเหลือเปนถานชีวมวลลดลง) ในขณะท่ีฟางขาว และทางปาลมมีลักษณะของชีว
มวลคลายกับเสนใยยาวๆ ทําใหอัตราการใหความรอนตอหนวยพื่นที่มีคาตํ่ากวาเมื่อเทียบกับอนุภาค
ขนาด 1 มิลลิเมตร ที่มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรอนดีกวา ดังน้ัน ทําใหชีวมวลมีการสลายตัวนอย 
สงผลใหคาความรอนมีคาลดลงเมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Basu et 
al.[53] ที่ไดศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคที่มีผลตอกระบวนการทอรีแฟคช่ัน จากผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาผลไดของมวลจะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน (หมายความวา ชีวมวลมีการ
สลายตัวนอยทําใหมวลที่ยังเหลืออยูมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน) 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา เมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนคาความรอนของเหงามัน ใบและ
ยอดออย และซังขาวโพดจะมีคาเพิ่มข้ึน  แตคาความรอนของทางปาลมและฟางขาวจะมีคาลดลง  

 

 
 

 

 

 

 



69 
 

ตอนท่ี 2 การศึกษาจุดสิ้นสุดของการเกิดปฏิกิริยาและการศึกษาตัวแปรทางจลนพลศาสตรของ 
ชีวมวลแตละชนิด 
 
             4.4 สําหรับลําตนและเหงามันสําปะหลัง 

 
รูปที่ 4.8 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสยีจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกริิยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 4.9 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสยีจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกริิยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4.10 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 
เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

 รูปที่ 4.8 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของลําตนและเหงามันสําปะหลังขนาดนอยกวา 
1มม. ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของลําตน
และเหงามันสําปะหลังพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่ม
สลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 500 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 2000 
การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักลําตนและ
เหงามันสําปะหลังที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 24.17 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 28 กรัม สลายไป 
3.83 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.86 และใช
เวลาในการทอรีไฟรจํานวน 8 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความ
รอนเทากับ 22.87 เมกะจูลตอกิโลกรัม 

           รูปที่ 4.9 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของลําตนและเหงามันสําปะหลังขนาดนอยกวา 
1มม. ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของลําตน
และเหงามันสําปะหลังพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่ม
สลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 400 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 1200 
การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักลําตนและ
เหงามันสําปะหลังที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 17.56 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 28 กรัม สลายไป 
10.44 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.63 และ
ใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 11 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคา
ความรอนเทากับ 24.05 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 รูปที่ 4.10 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของลําตนและเหงามันสําปะหลังขนาดนอยกวา 
1มม. ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของลําตน
และเหงามันสําปะหลังพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่ม
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สลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 170 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 400 
การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักลําตนและ
เหงามันสําปะหลังที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 14.06 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 28 กรัม สลายไป 
13.94 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.5 และใช
เวลาในการทอรีไฟรจํานวน 9 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความ
รอนเทากับ 27.5 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการสลายตัวของลําตนและเหงามนัสําปะหลงัจะมีลกัษณะของการ
สลายตัวอยางรวดเร็วในชวงแรกและจากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทั่งนํ้าหนักคงที่ สําหรับ
คาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกริิยาที่อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ทีเ่วลา 8, 11 
และ 9 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 22.87, 24.05 และ 27.5 เมกะจลูตอกิโลกรัม 
 
              4.5 สําหรับใบและยอดออย 

 
รูปที่ 4.11 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4.12 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 4.13 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

 รูปที่ 4.11 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของใบและยอดออยขนาดนอยกวา 1มม. 
ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของใบและยอด
ออยพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะ
คอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 200 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 390 การสลายตัวจะเริ่ม
คงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักใบและยอดออยที่เปนของแข็ง 
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เหลืออยูคงที่ 33 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 40 กรัม สลายไป 7 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่
สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.83 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 8 ช่ัวโมง 
จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 24.65  เมกะจูลตอ
กิโลกรัม 
           รูปที่ 4.12 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของใบและยอดออยขนาดนอยกวา 1มม. 
ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของใบและยอด
ออยพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะ
คอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 400 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 780 การสลายตัวจะเริ่ม
คงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักใบและยอดออยที่เปนของแข็ง 
เหลืออยูคงที่ 6.71 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 10 กรัม สลายไป 3.29 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ 
นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.7 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 6.71 
ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 23.74 เมกะจูล
ตอกิโลกรัม 
 รูปที่ 4.13 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของใบและยอดออยขนาดนอยกวา 1มม. 
ในชวงเวลาตางๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของใบและยอด
ออยพบวาลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะ
คอยๆสลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 250 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 590 การสลายตัวจะเริ่ม
คงที่และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักใบและยอดออยที่เปนของแข็ง 
เหลืออยูคงที่ 23.74 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 10 กรัม สลายไป 6.37 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ 
นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.637 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 6.25 
ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 26.84 เมกะจูล
ตอกิโลกรัม 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการสลายตัวของใบและยอดออยจะมลีักษณะของการสลายตัว
อยางรวดเร็วในชวงแรกและจากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทัง่นํ้าหนักคงที่ สําหรบัคาความ
รอนทีจุ่ดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาทีอุ่ณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 11, 6 และ 
6.25 ช่ัวโมง มีคาเทากบั 21.4, 23.74 และ 26.84 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
           4.6 สําหรับฟางขาว 

 
รูปที่ 4.14 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 

 

 
รูปที่ 4.15 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4.16 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 4.14 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของฟางขาวขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของฟางขาวพบวาลักษณะ
การสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัว
อยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 100 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 360 การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุด
การสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักฟางขาวที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 26.01 
กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 3.99 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลา
ใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.87 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 6.15 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีว
มวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 18.68  เมกะจูลตอกิโลกรัม 
           รูปที่ 4.15 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของฟางขาวขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของฟางขาวพบวาลักษณะ
การสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัว
อยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 50 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 330 การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุดการ
สลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักฟางขาวที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 19.09 กรัม
จากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 10.91 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลา
ใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.64 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 5 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวล
ดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 19.81 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 รูปที่ 4.16 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของฟางขาวขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของฟางขาวพบวาลักษณะ
การสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆสลายตัว
อยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 55 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 175 การสลายตัวจะเริ่มคงที่และหยุดการ
สลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักฟางขาวที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 15.95 กรัม
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จากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 14.05 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย ณ เวลา
ใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.53 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 9 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อนําชีวมวล
ดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 23.15 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการสลายตัวของฟางขาวจะมลีักษณะของการสลายตัวอยาง
รวดเร็วในชวงแรกและจากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทัง่นํ้าหนักคงที่ สําหรบัคาความรอน
ที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ทีเ่วลา 6.15, 5 และ 9 
ช่ัวโมง มีคาเทากับ 18.26, 19.81 และ 23.15 เมกะจลูตอกโิลกรัม 
 

4.7 สําหรบัทางปาลม 

 
รูปที่ 4.17 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 
เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4.18 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 4.19 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 4.17 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของทางปาลมขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของทางปาลมพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 210 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 930 การสลายตัวจะเริ่มคงที่
และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักทางปาลมที่เปนของแข็ง เหลืออยู
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คงที่ 43.41 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 60 กรัม สลายไป 16.59 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่
สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.72 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 20.2 ช่ัวโมง 
จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 21.86  เมกะจูลตอ
กิโลกรัม 
           รูปที่ 4.18 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของทางปาลมขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของทางปาลมพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 190 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 1200 การสลายตัวจะเริ่มคงที่
และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักทางปาลมที่เปนของแข็ง เหลืออยู
คงที่ 31.68 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 60 กรัม สลายไป 28.32 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่
สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.53 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 20.23 ช่ัวโมง 
จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 24.95 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม 
 รูปที่ 4.19 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของทางปาลมขนาดนอยกวา 1มม. ในชวงเวลา
ตางๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของทางปาลมพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 100 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 1000 การสลายตัวจะเริ่มคงที่
และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักทางปาลมที่เปนของแข็ง เหลืออยู
คงที่ 28.09 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 60 กรัม สลายไป 31.91 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่
สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.47 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 12.5 ช่ัวโมง 
จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 25.56 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการสลายตัวของทางปาลมจะมลีกัษณะของการสลายตัวอยาง
รวดเร็วในชวงแรกและจากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทัง่นํ้าหนักคงที่ สาํหรบัคาความรอน
ที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ทีเ่วลา 20.2, 20.23 และ 
12.5 ช่ัวโมง มีคาเทากบั 18.26, 19.81 และ 23.15 เมกะจลูตอกิโลกรัม 
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4.8 สําหรบัซังขาวโพด 

 

รูปที่ 4.20 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 

 

รูปที่ 4.21 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4.22 เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักที่สญูเสียจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ณ 

เวลาใดๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 4.20 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของซังขาวโพดขนาดนอยกวา 1มม. ในชวง
เวลาตางๆที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของซังขาวโพดพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 400 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 1100 การสลายตัวจะเริ่มคงที่
และหยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักซังขาวโพดที่เปนของแข็ง เหลืออยู
คงที่ 23.52 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 6.48 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่
สูญเสีย ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.78 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 20.37 ช่ัวโมง 
จากน้ันเมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 24 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
           รูปที่ 4.21 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของซังขาวโพดขนาดนอยกวา 1มม. ในชวง
เวลาตางๆที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของซังขาวโพดพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 90 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 700 การสลายตัวจะเริ่มคงที่และ
หยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักซังขาวโพดที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 
15.45 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 14.55 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย 
ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.52 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 10 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อ
นําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 25.06 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 รูปที่ 4.22 แสดงเสนโคงของนํ้าหนักที่สูญเสียของซังขาวโพดขนาดนอยกวา 1มม. ในชวง
เวลาตางๆที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากกเสนโคงของการสูญเสียนํ้าหนักของซังขาวโพดพบวา
ลักษณะการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาแรกของการเริ่มสลายตัว จากน้ันจะคอยๆ
สลายตัวอยางชาๆในชวงเวลาต้ังแตนาทีที่ 60 ไปจนกระทั่งถึงนาทีที่ 275 การสลายตัวจะเริ่มคงที่และ
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หยุดการสลายตัว   สําหรับการสิ้นสุดการสลายตัวจะมีนํ้าหนักซังขาวโพดที่เปนของแข็ง เหลืออยูคงที่ 
15.95 กรัมจากเดิมเริ่มตนใสไป 30 กรัม สลายไป 14.05 กรัม คิดเปนอัตราสวนของ นํ้าหนักที่สูญเสีย 
ณ เวลาใดๆตอนํ้าหนักเริ่มตนเทากับ 0.53 และใชเวลาในการทอรีไฟรจํานวน 5.35 ช่ัวโมง จากน้ัน
เมื่อนําชีวมวลดังกลาวไปหาคาความรอนพบวามีคาความรอนเทากับ 27.78 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการสลายตัวของซังขาวโพดจะมลีกัษณะของการสลายตัวอยาง
รวดเร็วในชวงแรกและจากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทัง่นํ้าหนักคงที่ สําหรบัคาความรอน
ที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ทีเ่วลา 20.37, 10 และ 
5.35 ช่ัวโมง มีคาเทากบั 24.00, 25.06 และ 27.78 เมกะจลูตอกิโลกรัม 
 

ตอนท่ี 3 แสดงผลของตัวแปรไคเนติกสที่ไดจากเครือ่งวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักของสารโดย
อาศัยคุณสมบัติทางความรอน (Thermogravimetric Analysis, TGA) สําหรับกลไกการสลายตัว
แบบ 1 ข้ันตอน 
 
ตารางที่ 4.1 สรปุตัวแปรทางจลนพลศาสตรทีห่าไดจากการทดลอง 

ชีวมวล ตัวแปรทางจลนพลศาสตร ตัวแปรทางจลนพลศาสตร ตัวแปรทางจลนพลศาสตร 
K1 kb Kv1 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

ลําตนและเหงา
มันสําปะหลัง 

6.107 x101 46.863 0.135 21.777 2.346 x 104 77.636 

ใบและยอดออย 1.807 x102 53.488 1.876 35.464 2.757 x 103 69.388 
ฟางขาว 6.230 x102 54.173  2.397 x101 44.547  3.242 x 103 68.920  
ทางปาลม 2.174 x102 52.210  0.520  27.543  6.054 x 104  81.443  
ซังขาวโพด 8.727 x101 48.227  0.566  27.908  1.100 x 104 74.071  

 

จากตารางที่ 4.1 เปนการแสดงผลของตัวแปรทางจลนพลศาสตรไดแกคาพลังงานกระตุน 
(Ea) และคาปจจัยความถ่ี (A) ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด ไดแก ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอด
ออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด สําหรับตัวแปรตางๆเหลาน้ีจะถูกนําไปใชเพื่อคํานวณหา
คาคงที่การเกิดปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงของสารต้ังตนไปเปนผลิตภัณฑ สําหรับใชในการทํานาย
นํ้าหนักที่สูญเสียในชวงเวลาตางของแบบจําลองทางจลนพลศาสตร 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะหผลการทํานายคาความรอนดวยแบบจําลองที่เช่ือมโยงกับแบบจําลองไคเนติกส
เทียบกับคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 

             4.6 สําหรับลําตนและเหงามันสําปะหลัง 

 

รูปที่ 4.23 ความสัมพันธระหวางคาความรอน กบั เวลาทีอ่ณุหภูมิ 220 องศาเซลเซียสของขอมลูที่ได
จากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองและสมการ 

 

รูปที่ 4.24 ความสัมพันธระหวางคาความรอน กบั เวลาทีอ่ณุหภูมิ 260 องศาเซลเซียสของขอมลูที่ได
จากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองและสมการ 
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รูปที่ 4.25 ความสัมพันธระหวางคาความรอน กบั เวลาทีอ่ณุหภูมิ 280 องศาเซลเซียสของขอมลูที่ได
จากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองและสมการ 

 
จากรูปที่ 4.23 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ

ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 22.88, 23.52 และ 23.59 
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 19.26±0.88, 
20.27±1.35 และ 20.51±1.29 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ 18.37 เมกะจูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบ
ประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ17.57 เมกะจูล
ตอกิโลกรัม จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง
มากในชวงเวลา 1-25 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 25 นาที ซึ่งสอดคลอง
กับแนวโนมการเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการ
เปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคา
ความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 
8.59, 7.42 และ 6.98 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมี
คาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 5.5 เปอรเซ็นต 
การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 7.7 เปอรเซ็นต  
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จากรูปที่ 4.24 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 24.13, 24.34 และ 24.35 
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 21.07±2.71, 
22.02±2.33 และ 22.24±2.46 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 19.42, 19.33 และ 19.95เม
กะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบ
ประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 
17.98, 18.16 และ 18.16 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ได
จากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-20 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึน
เพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 20 นาที ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญของคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับ
คาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมี
คามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 6.77, 5.00 และ 4.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับ
การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอน
ที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 4.08, 6.48 และ 5.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทํานายคาความรอน
ดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการ
ทดลองคิดเปน 7.9, 9.6 และ 10.1 เปอรเซ็นต 

จากรูปที่ 4.25 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 27.86, 27.99 และ 27.99  
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 21.87±3.52, 
23.28±3.40 และ 23.59±0.96 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ 20.41 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการ
วิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 
19.49 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สราง
ข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-15 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย
หลังจากเวลา 15 นาที ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญของคาความรอนที่ได
จากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่
ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวา
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คาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 12, 9.19 และ 8.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคา
ความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการ
ทดลองจริงคิดเปน 13.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของ
คาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 15.69  
เปอรเซ็นต  

จากการศึกษาคาความรอนของลําตนและเหงามันที่ไดจากการทดลอง และ คาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลองพบวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลอง และมีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ Chen et 
al.[18] เมื่อทําการวิเคราะหผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนกับคาความ
รอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนมีคามากกวา
คาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เน่ืองจากอิทธิพลของเวลาและอัตราการใหความรอนที่ใชในการ
ใหความรอนกับเตาปฏิกรณ ชากวาระยะเวลาในการใหความรอนในเครื่องวิเคราะหนํ้าหนัก (TGA) 
สงผลใหการสลายตัวของชีวมวลที่บรรจุอยูในเตาปฏิกรณมีการสลายตัวไดชากวาและนอยกวาการ
สลายตัวที่ทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al.[8] ที่ได
ทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหที่ 10, 50 และ100 องศาตอนาที ความรอนที่มีผลตอนํ้าหนักที่
สูญเสียของไมวิลโลที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออัตราการการใหความรอนสูงข้ึนสงผลให
เวลาที่ใชในการใหความรอนจากอุณหภูมิหองไปจนถึงอุณหภูมิที่ตองการลดลงตามไปดวย เมื่อวลาที่
ใหความรอนลดลงจะสงผลใหนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลองใกลเคียงกับนํ้าหนักที่ทํานายดวย
แบบจําลอง  จากสัดสวนของนํ้าหนักที่สูญเสียจากการทดลองที่ลดลงตํ่ากวานํ้าหนักที่สูญเสียจากการ
ทํานายดวยแบบจําลองจะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนสําหรับทุกชนิดชีวมวล ซึ่งผลของการเปรียบเทียบการสลายตัวของ
นํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลอง กับนํ้าหนักสูญเสียที่ทํานายจากแบบจําลองจลนพลศาสตรที่
อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวลแตละชนิดจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนดัง
รูปที่ 4.26 - 4.28 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการทํานายคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลังดวย
สมการที่สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง และคา
ความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการ
ทดลอง 
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รูปที่ 4.26 เสนโคงของการสลายตัวของลําตนและเหงามันสาํปะหลังที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่

ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาท ี
 
 

 
รูปที่ 4.27 เสนโคงของการสลายตัวของลําตนและเหงามันสาํปะหลังที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่

ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาท ี
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รูปที่ 4.28 เสนโคงของการสลายตัวของลําตนและเหงามันสาํปะหลังที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่

ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาท ี
 
4.7 สําหรบัใบและยอดออย 

 
รูปที่ 4.29 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 220 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 



88 
 

 

รูปที่ 4.30 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 260 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

 
รูปที่ 4.31 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกิโลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 

280 องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทยีบกับผลที่ไดจากการทํานายดวย
แบบจําลองและสมการ 
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จากรูปที่ 4.29 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 16.70, 18.75 และ 19.78 
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 16.34±1.09, 
17.74±1.61 และ 17.75±2.17 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 15 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ 18.94 เมกะจูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบ
ประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 18.02 เมกะจูล
ตอกิโลกรัม จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง
มากในชวงเวลา 1-60 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 60 นาที ซึ่งสอดคลอง
กับแนวโนมการเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการ
เปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคา
ความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 
2.15, 5.39 และ 10.26 เปอรเซ็นต ตามลาํดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมี
คาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 13.73 
เปอรเซ็นต การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมี
คาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 9.32 เปอรเซ็นต  

จากรูปที่ 4.30 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 19.24, 22.64 และ 23.42 
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 16.87±1.29, 
18.59±1.59 และ 19.48±1.23 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 15 และ60 นาทีพบวาคาความรอนที่
ไดมีคา 20.06 และ 20.31 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 15 และ60 นาที พบวาคาความ
รอนที่ไดมีคาเทากับ 18.74 และ 18.57 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคา
ความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-48 นาที จากน้ันจะ
คอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 48 นาที ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางไมมี
นัยสําคัญของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ได
จากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวย
สมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 12.32, 17.89 และ 16.82 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานาย
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ดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 15.90 และ 4.09 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมี
คาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 3.95 และ 9.15 เปอรเซ็นต 

จากรูปที่ 4.31 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 22.44, 26.37 และ 26.77  
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 18.75±2.49, 
20.46±1.09 และ 21.16±0.36 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ 22.26 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการ
วิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 
20.24 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สราง
ข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-36 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย
หลังจากเวลา 36 นาที ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญของคาความรอนที่ได
จากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่
ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวา
คาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 16.44, 22.41 และ 20.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการ
ทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ได
จากการทดลองจริงคิดเปน 4.94 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่ง
ผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 4.55 
เปอรเซ็นต  

จากการศึกษาคาความรอนของลําตนและเหงามันที่ไดจากการทดลอง และ คาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลองพบวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลอง และมีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ
Wannapeera et al.[22] เมื่อทําการวิเคราะหผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนมีคามากกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เน่ืองจากอิทธิพลของเวลาและอัตราการให
ความรอนที่ใชในการใหความรอนกับเตาปฏิกรณ ชากวาระยะเวลาในการใหความรอนในเครื่อง
วิเคราะหนํ้าหนัก (TGA) สงผลใหการสลายตัวของชีวมวลที่บรรจุอยูในเตาปฏิกรณมีการสลายตัวไดชา
กวาและนอยกวาการสลายตัวที่ทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Prins et al.[8] ที่ไดทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหที่ 10, 50 และ100 องศาตอนาที ความรอน
ที่มีผลตอนํ้าหนักที่สูญเสียของไมวิลโลที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออัตราการการใหความ
รอนสูงข้ึนสงผลใหเวลาที่ใชในการใหความรอนจากอุณหภูมิหองไปจนถึงอุณหภูมิที่ตองการลดลงตาม
ไปดวย เมื่อวลาที่ใหความรอนลดลงจะสงผลใหนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลองใกลเคียงกับ
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นํ้าหนักที่ทํานายดวยแบบจําลอง  จากสัดสวนของนํ้าหนักที่สูญเสียจากการทดลองที่ลดลงตํ่ากวา
นํ้าหนักที่สูญเสียจากการทํานายดวยแบบจําลองจะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงตํ่า
กวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน ซึ่งผลของการเปรียบเทียบการสลายตัว
ของนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลอง กับนํ้าหนักสูญเสียที่ทํานายจากแบบจําลองจลนพลศาสตรที่
อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวลจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนดังรูปที่ 4.32 
- 4.34 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการทํานายคาความรอนของใบและยอดออยดวยสมการที่สรางข้ึน
ดวยหลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง และคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 
 

 
รูปที่ 4.32 เสนโคงของการสลายตัวของใบและยอดออยที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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รูปที่ 4.33 เสนโคงของการสลายตัวของใบและยอดออยที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
 

 
รูปที่ 4.34 เสนโคงของการสลายตัวของใบและยอดออยที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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4.8 สําหรบัฟางขาว 

 
รูปที่ 4.35 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 220 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

 

รูปที่ 4.36 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 260 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 
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รูปที่ 4.37 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 280 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

จากรูปที่ 4.35 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40, และ 60 นาทีมีคาเทากับ 15.24, 16.70, และ 
17.49 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 16.43, 17.57, 
และ 17.80 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 18.17 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 16.35 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองเมื่อ
เวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่
ไดจากการทดลองจริงที่มีแนวโนมของคาความรอนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน เมื่อทําการ
เปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคา
ความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคานอยกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 
7.81, 5.21 และ 1.77 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมี
คาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 2.09 
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เปอรเซ็นต การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมี
คาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 8.13 เปอรเซ็นต  

จากรูปที่ 4.36 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 18.34, 19.58, และ 
19.78 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 17.3, 19.17, 
และ 19.96 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 20, 40, และ 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ  
18.67, 19.34 และ 18.52 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที พบวาคา
ความรอนที่ไดมีคาเทากับ 16.53, 16.85 และ 16.88 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดง
ใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-20 นาที 
จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 20 นาที และเพิ่มข้ึนนอยมากหลังจากเวลา 40 
นาที ซึ่งแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนสอดคลองกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อ
ทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง 
พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลอง
จริงเพียงเล็กนอย คิดเปน 6.01, 2.14 และ 0.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความ
รอนที่เวลา 20, 40, และ 60 นาที ดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 7.92, 0.90 และ 7.24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทํานายคา
ความรอนที่เวลา 20, 40, และ 60 นาที ดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการ
น้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 4.42, 12.09, และ 15.41 เปอรเซ็นต 

จากรูปที่ 4.37 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 22.00, 22.79, และ 
22.83  เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ18.26, 19.60
และ 21.19 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 22.83 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 21.19 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-18 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 18 นาที 
ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบ
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ผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่
ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 20.48, 
16.28 และ 7.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคา
ความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 5.72 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมี
คาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 16.98  เปอรเซ็นต  

จากการศึกษาคาความรอนของลําตนและเหงามันที่ไดจากการทดลอง และ คาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลองพบวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลอง และมีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ Li et 
al.[55] เมื่อทําการวิเคราะหผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนกับคาความ
รอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนมีคามากกวา
คาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เน่ืองจากอิทธิพลของเวลาและอัตราการใหความรอนที่ใชในการ
ใหความรอนกับเตาปฏิกรณ ชากวาระยะเวลาในการใหความรอนในเครื่องวิเคราะหนํ้าหนัก (TGA) 
สงผลใหการสลายตัวของชีวมวลที่บรรจุอยูในเตาปฏิกรณมีการสลายตัวไดชากวาและนอยกวาการ
สลายตัวที่ทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al.[8] ที่ได
ทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหที่ 10, 50 และ100 องศาตอนาที ความรอนที่มีผลตอนํ้าหนักที่
สูญเสียของไมวิลโลที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออัตราการการใหความรอนสูงข้ึนสงผลให
เวลาที่ใชในการใหความรอนจากอุณหภูมิหองไปจนถึงอุณหภูมิที่ตองการลดลงตามไปดวย เมื่อวลาที่
ใหความรอนลดลงจะสงผลใหนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลองใกลเคียงกับนํ้าหนักที่ทํานายดวย
แบบจําลอง  จากสัดสวนของนํ้าหนักที่สูญเสียจากการทดลองที่ลดลงตํ่ากวานํ้าหนักที่สูญเสียจากการ
ทํานายดวยแบบจําลองจะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนสําหรับทุกชนิดชีวมวล ซึ่งผลของการเปรียบเทียบการสลายตัวของ
นํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลอง กับนํ้าหนักสูญเสียที่ทํานายจากแบบจําลองจลนพลศาสตรที่
อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวลแตละชนิดจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนดัง
รูปที่ 4.38 - 4.40 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการทํานายคาความรอนของฟางขาวดวยสมการที่สรางข้ึนดวย
หลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง และคาความรอนที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 
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รูปที่ 4.38 เสนโคงของการสลายตัวของฟางขาวที่ไดจากการทดลองเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
 
 

 
รูปที่ 4.39 เสนโคงของการสลายตัวของฟางขาวที่ไดจากการทดลองเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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รูปที่ 4.40 เสนโคงของการสลายตัวของฟางขาวที่ไดจากการทดลองเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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4.8 สําหรบัทางปาลม 

 
รูปที่ 4.41 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 220 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

 

รูปที่ 4.42 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 260 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 
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รูปที่ 4.43 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 280 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

จากรูปที่ 4.41 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 35, และ 60 นาทีมีคาเทากับ 19.00, 20.65, และ 
21.47 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ18.66, 20.37, 
และ 21.48 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 20.89 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 19.74 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองใน
ชวงเวลา 1-62 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 62 นาที ซึ่งสอดคลองกับ
แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความ
รอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 1.83, 1.39, และ 
0.05 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่
ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 2.75 เปอรเซ็นต การทํานาย
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คาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่
ไดจากการทดลองคิดเปน 8.12 เปอรเซ็นต  

 
จากรูปที่ 4.42 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ

ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 35, และ 60 นาทีมีคาเทากับ 22.34, 24.56 และ 
24.92 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 19.45, 22.22 
และ 24.96 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 15, 35, และ 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ  
21.75, 22.07 และ 23.01 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยู
กับผลการวิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 20, 40 และ 60 นาที พบวาคา
ความรอนที่ไดมีคาเทากับ 20.43, 20.85 และ 21.28 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดง
ใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-30 นาที 
จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 30 นาที ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ
คาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานาย
กับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน
จะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 14.90, 10.52, และ 0.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 11.84, 0.67, และ 7.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทํานาย
คาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่
ไดจากการทดลองคิดเปน 5.04, 6.15 และ 14.76 เปอรเซ็นต 

จากรูปที่ 4.43 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 15, 35, และ 60 นาทีมีคาเทากับ 24.33, 25.51 และ 
25.57  เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 21.21, 22.33, 
และ 24.33 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 24.89 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 22.57 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-28 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 28 นาที 
ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบ
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ผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่
ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 14.70, 
14.22 และ 5.09 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคา
ความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 2.30 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมี
คาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 7.24  เปอรเซ็นต  

จากการศึกษาคาความรอนของลําตนและเหงามันที่ไดจากการทดลอง และ คาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลองพบวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลอง และมีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ Li et 
al.[25] เมื่อทําการวิเคราะหผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนกับคาความ
รอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนมีคามากกวา
คาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เน่ืองจากอิทธิพลของเวลาและอัตราการใหความรอนที่ใชในการ
ใหความรอนกับเตาปฏิกรณ ชากวาระยะเวลาในการใหความรอนในเครื่องวิเคราะหนํ้าหนัก (TGA) 
สงผลใหการสลายตัวของชีวมวลที่บรรจุอยูในเตาปฏิกรณมีการสลายตัวไดชากวาและนอยกวาการ
สลายตัวที่ทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al.[8] ที่ได
ทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหที่ 10, 50 และ100 องศาตอนาที ความรอนที่มีผลตอนํ้าหนักที่
สูญเสียของไมวิลโลที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออัตราการการใหความรอนสูงข้ึนสงผลให
เวลาที่ใชในการใหความรอนจากอุณหภูมิหองไปจนถึงอุณหภูมิที่ตองการลดลงตามไปดวย เมื่อวลาที่
ใหความรอนลดลงจะสงผลใหนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลองใกลเคียงกับนํ้าหนักที่ทํานายดวย
แบบจําลอง  จากสัดสวนของนํ้าหนักที่สูญเสียจากการทดลองที่ลดลงตํ่ากวานํ้าหนักที่สูญเสียจากการ
ทํานายดวยแบบจําลองจะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนสําหรับทุกชนิดชีวมวล ซึ่งผลของการเปรียบเทียบการสลายตัวของ
นํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลอง กับนํ้าหนักสูญเสียที่ทํานายจากแบบจําลองจลนพลศาสตรที่
อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวลแตละชนิดจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนดัง
รูปที่ 4.44 - 4.46 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการทํานายคาความรอนของทางปาลมดวยสมการที่สรางข้ึนดวย
หลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง และคาความรอนที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 
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รูปที่ 4.44 เสนโคงของการสลายตัวของทางปาลมที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
 

 
รูปที่ 4.45 เสนโคงของการสลายตัวของทางปาลมที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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รูปที่ 4.46 เสนโคงของการสลายตัวของทางปาลมที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการทํานาย

ดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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4.8 สําหรบัซังขาวโพด 

 
รูปที่ 4.47 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 220 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

 

รูปที่ 4.48 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 260 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 
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รูปที่ 4.49 ความสัมพันธระหวางคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) กบั เวลา (นาที) ทีอุ่ณหภูมิ 280 
องศาเซลเซียสของขอมลูที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง

และสมการ 

จากรูปที่ 4.47 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 10, 30 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 18.84, 21.79, และ 
23.43 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 18.73, 20.46, 
และ 23.15 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 19.07 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 18.42 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองใน
ชวงเวลา 1-60 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยจนเกือบจะคงที่หลังจากเวลา 60 นาที ซึ่ง
สอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผล
ของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการทดลองจริง คิดเปน 0.61, 6.54 
และ 1.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่
ทํานายดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 17.62 เปอรเซ็นต การทํานาย
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คาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่
ไดจากการทดลองคิดเปน 20.43 เปอรเซ็นต  

จากรูปที่ 4.48 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 10, 30 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 20.86, 24.37 และ 25.02 
เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 21.14, 22.95 และ 
24.07 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบ
แยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 10 และ 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 21.74 
และ 20.96 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการ
วิเคราะหแบบประมาณ (proximate analysis) ที่เวลา 10 และ 60 นาที พบวาคาความรอนที่ไดมีคา
เทากับ 19.96 และ 20.16 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ได
จากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงเวลา 1-39 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึน
เพียงเล็กนอยหลังจากเวลา 39 นาที ซึ่งสอดคลองกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการ
เปรียบเทียบผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคา
ความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนที่เวลา 30 และ 60 นาทีจะมีคามากกวาคาที่ได
จากการทดลองจริง คิดเปน 6.20 และ 3.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะท่ีคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยแบบจําลองจะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองที่เวลา 10 นาทีคิดเปน 
1.33 เปอรเซ็นต สําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานายดวย
สมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 2.84 และ 12.91 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
การทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองคิดเปน 5.59 และ 16.25 เปอรเซ็นต 

จากรูปที่ 4.49 แสดงความสัมพันธของคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม)  ที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่สรางข้ึน และคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง กับเวลา(นาที)  แกนนอน
แสดงเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (นาที) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจูลตอกิโลกรัม) ที่
อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่
สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนัก ที่เวลา 10, 30 และ 60 นาทีมีคาเทากับ 23.66, 27.51, และ 
27.78 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 25.79, 26.22, 
และ 27.01 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาความรอนดวยสมการที่ 36 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 24.54 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม และคาความรอนดวยสมการที่ 37 ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหแบบประมาณ 
(proximate analysis) ที่เวลา 60 นาทีพบวาคาความรอนที่ไดมีคาเทากับ 21.76 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
จากรูปจะแสดงใหเห็นวาคาความรอนที่ไดจากสมการที่สรางข้ึนจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากใน
ชวงเวลา 1-25 นาที จากน้ันจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยจนเกือบจะคงที่หลังจากเวลา 25 นาที ซึ่ง
สอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เมื่อทําการเปรียบเทียบผล
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ของคาความรอนที่ไดจากการทํานายกับคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่
เวลา 30 และ 60 นาที ที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนจะมีคามากกวาคาที่ไดจากการ
ทดลองจริง คิดเปน 4.92 และ 2.84 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะท่ีคาความรอนที่ไดจากการทํานาย
ดวยแบบจําลองที่เวลา 10 นาทีจะใหผลการทํานายตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิด
เปน 8.27 เปอรเซ็นต จะสําหรับการทํานายคาความรอนดวยสมการที่ 36 จะมีคาความรอนที่ทํานาย
ดวยสมการน้ีตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงคิดเปน 9.16 เปอรเซ็นต การทํานายคาความ
รอนดวยสมการที่ 37 ซึ่งผลของคาความรอนที่ทํานายดวยสมการน้ีมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจาก
การทดลองคิดเปน 19.43 เปอรเซ็นต  

จากการศึกษาคาความรอนของลําตนและเหงามันที่ไดจากการทดลอง และ คาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลองพบวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับคาความรอนที่ได
จากการทํานายดวยแบบจําลอง และมีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ Pimchuai 
et al.,[55] เมื่อทําการวิเคราะหผลของคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนกับคา
ความรอนที่ไดจากการทดลองจริง พบวาคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนมีคา
มากกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง เน่ืองจากอิทธิพลของเวลาและอัตราการใหความรอนที่
ใชในการใหความรอนกับเตาปฏิกรณ ชากวาระยะเวลาในการใหความรอนในเครื่องวิเคราะหนํ้าหนัก 
(TGA) สงผลใหการสลายตัวของชีวมวลที่บรรจุอยูในเตาปฏิกรณมีการสลายตัวไดชากวาและนอยกวา
การสลายตัวที่ทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al.[8] ที่
ไดทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหที่ 10, 50 และ100 องศาตอนาที ความรอนที่มีผลตอนํ้าหนัก
ที่สูญเสียของไมวิลโลที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออัตราการการใหความรอนสูงข้ึนสงผล
ใหเวลาที่ใชในการใหความรอนจากอุณหภูมิหองไปจนถึงอุณหภูมิที่ตองการลดลงตามไปดวย เมื่อวลา
ที่ใหความรอนลดลงจะสงผลใหนํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลองใกลเคียงกับนํ้าหนักที่ทํานายดวย
แบบจําลอง  จากสัดสวนของนํ้าหนักที่สูญเสียจากการทดลองที่ลดลงตํ่ากวานํ้าหนักที่สูญเสียจากการ
ทํานายดวยแบบจําลองจะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริงตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจาก
การทํานายดวยสมการที่สรางข้ึนสําหรับทุกชนิดชีวมวล ซึ่งผลของการเปรียบเทียบการสลายตัวของ
นํ้าหนักที่สูญเสียที่ไดจากการทดลอง กับนํ้าหนักสูญเสียที่ทํานายจากแบบจําลองจลนพลศาสตรที่
อุณหภูมิ 220, 260 และ 280 องศาเซลเซียส ของชีวมวลแตละชนิดจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนดัง
รูปที่ 4.50 - 4.52 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการทํานายคาความรอนของซังขาวโพดดวยสมการที่สรางข้ึนดวย
หลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการทดลองจริง และคาความรอนที่ไดจากการ
ทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 
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รูปที่ 4.50  เสนโคงของการสลายตัวของซงัขาวโพดที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
 

 
รูปที่ 4.51 เสนโคงของการสลายตัวของซังขาวโพดที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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รูปที่ 4.52 เสนโคงของการสลายตัวของซังขาวโพดที่ไดจากการทดลองเทียบกับผลที่ไดจากการ

ทํานายดวยแบบจําลองไคเนติกส ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และ เวลา 60 นาที 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 

ตอนท่ี 1 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และเวลา ที่มีผลตอคุณสมบัติของคาความรอนของชีวมวลที่
ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 

เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึนของ
ทุกชนิดชีวมวล และสําหรับลําตนและเหงามันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสําหรับคาความรอน
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส กับคาความรอนที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ใบและยอดออยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางคาความรอนที่อุณหภูมิ 220 กับ 280 องศาเซลเซียส และ
คาความรอนที่อุณหภูมิ 260 และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความรอนมีแนวโนมเพิ่มอยางไมมีนัยสําคัญ สําหรับผลของขนาดอนุภาคเมื่อ
ขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนคาความรอนของเหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพดจะมีคาเพิ่มข้ึน แตคา
ความรอนของทางปาลมและฟางขาวจะมีคาลดลง 

ตอนท่ี 2 การศึกษาจุดสิ้นสุดของการเกิดปฏิกิริยาและการศึกษาตัวแปรทางจลนพลศาสตรของ 
ชีวมวลแตละชนิด 
 
 การสลายตัวของชีวมวลแตละชนิดจะมีลักษณะของการสลายตัวอยางรวดเร็วในชวงแรกและ
จากน้ันจะคอยๆสลายตัวอยางชาๆจนกระทั่งนํ้าหนักคงที่ สําหรับคาความรอนที่จุดสิ้นสุดการ
เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียสของชีวมวลชนิดตางๆ  สําหรับคาความ
รอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ที่เวลา 8, 11, และ 9 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 22.87, 24.05, และ 
27.5 เมกะจูลตอกิโลกรัม คาความรอนของใบและยอดออยที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยา ที่เวลา 11, 6 
และ 6.25 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 21.4, 23.74, และ 26.84 เมกะจูลตอกิโลกรัม สําหรับคาความรอนของ
ฟางขาว ที่เวลา 6.15, 5, และ 9 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 18.26, 19.81, และ 23.15 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
คาความรอนของทางปาลม ที่เวลา 20.2, 20.23, และ 12.5 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 18.68, 19.81, และ 
23.15 เมกะจูลตอกิโลกรัม คาความรอนที่จุดสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาของซังขาวโพด ที่ ที่เวลา 20.37, 
10, และ 5.35 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 24.00, 25.06, และ 27.78 เมกะจูลตอกิโลกรัม 
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ตอนท่ี 3 ผลของตัวแปรไคเนติกสที่ไดจากเครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักของสารโดยอาศัย
คุณสมบัติทางความรอน (Thermogravimetric Analysis, TGA) สําหรบักลไกการสลายตัวแบบ 1 
ข้ันตอน 

ชีวมวล ตัวแปรทางจลนพลศาสตร ตัวแปรทางจลนพลศาสตร ตัวแปรทางจลนพลศาสตร 
K1 kb Kv1 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

A  
(1/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

ลําตนและเหงา
มันสําปะหลัง 

6.107 x101 46.863 0.135 21.777 2.346 x 104 77.636 

ใบและยอดออย 1.807 x102 53.488 1.876 35.464 2.757 x 103 69.388 
ฟางขาว 6.230 x102 54.173  2.397 x101 44.547  3.242 x 103 68.920  

ทะลายปาลม 2.174 x102 52.210  0.520  27.543  6.054 x 104  81.443  
ซังขาวโพด 8.727 x101 48.227  0.566  27.908  1.100 x 104 74.071  

 
ตอนท่ี 4 วิเคราะหผลการทํานายคาความรอนดวยแบบจําลองที่เช่ือมโยงกับแบบจําลองไคเนติกส
เทียบกับคาความรอนที่ไดจากการทดลอง 

การทํานายคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอดออย ฟางขาง ทาง
ปาลม และซังขาวโพดดวยสมการที่สรางข้ึนดวยหลักการถวงนํ้าหนักจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ได
จากการทดลอง และคาความรอนที่ไดจากการทํานายดวยสมการที่ 36 และ 37 จะมีคาตํ่ากวาคา
ความรอนที่ไดจากการทดลอง สําหรับคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (normalized root mean 
squares deviation) ของสมการมีคาเทากับ 13.19% 
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รูปที่ 5.1 ผลของความคลาดเคลื่อนของการทํานายคาความรอน 

ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับการพจิารณาเลือกเงื่อนไขของอุณหภูมิ และเวลา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ดีที่สุด สําหรับ
กระบวนการทอรีแฟคช่ันจําเปนจะตองศึกษาคาผลไดของพลังงาน เน่ืองจากการวิเคราะหผลของ
ผลไดพลังงานจะแสดงใหเห็นถึงพลงังานที่ยังคงเหลืออยู (พลังงานที่สามารถนําไปใชได) ที่เงื่อนไขของ
อุณหภูมิ และเวลาตางๆได ซึ่งควรทําการศึกษาตอไป 

2. เน่ืองจากการทํานายมวลที่สญูเสียดวยแบบจําลองทางจลนพลศาสตรแบบ 2 ข้ันตอน อาจจะมีความ
แมนยํากวาการทํานายดวยแบบจําลองจลนพลศาสตรแบบ 1 ข้ันตอน ดังน้ันการใชแบบจําลองทาง
จลนพลศาสตรแบบ 2 ข้ันตอนมาใชเพื่อทํานายคาความรอน ซึ่งควรทําการศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก ก 

กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรับการหา

คาความรอนและผลของการคํานวณคาความรอน 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรบัการหาคาความรอนของลําตน

และเหงามันสําปะหลัง 

 
ภาพผนวก ก.1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 
ภาพผนวก ก.3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที   สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.5 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 
ภาพผนวก ก.6 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที  สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 3 
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ภาพผนวก ก.7 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.8 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 
ภาพผนวก ก.9 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิับเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 3 
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ภาพผนวก ก.10 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.11 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก 

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.12 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.13 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.14 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออย  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 
ภาพผนวก ก.15  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.16 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.17 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.18 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.19 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียสทีเ่วลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.20 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.21 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.22 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.23 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.24 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.25 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.26 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

ภาพผนวก ก.27 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.28 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.29 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.30 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.31 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.32 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.33 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.34 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.35 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.36 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.37 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 8 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.38 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 11 ช่ัวโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.39 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดใหญ  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 9 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.40 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.41 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 6 ช่ัวโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.42 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของเหงามันขนาดเล็ก  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมืภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรบัการหา 
คาความรอนของใบและยอดออย 

 
ภาพผนวก ก.43 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียสทีเ่วลา 11 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.44 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6.71 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 

ภาพผนวก ก.45 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม. 
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6.25 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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ภาพผนวก ก.46 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม. 
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 8 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.47 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา  11.2 ช่ัวโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.48 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 11 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.49 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียสทีเ่วลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ก.50 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม. 
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 
ภาพผนวก ก.51 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม. 

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.52 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก ก.53 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.54 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.55 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.56 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 1มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.57 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออย ขนาด 1มม. 

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 3 
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ภาพผนวก ก.58 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ก.59 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 

ภาพผนวก ก.60 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ทําซ้ําครั้งที ่3 
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ภาพผนวก ก.61 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.62 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด

ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 

ภาพผนวก ก.63 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.64 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด
ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.65 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด

ออยขนาด 7 ซม. ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.66 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และเวลา (นาที) ของใบและยอด

ออยขนาด 7 เซนติเมตร    ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.67 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.68 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

ภาพผนวก ก.69 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.70 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 

ภาพผนวก ก.71 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 

ภาพผนวก ก.72 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.73 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.74 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

ภาพผนวก ก.75 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 

 



146 
 

 
ภาพผนวก ก.76 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.77 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.78 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
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ภาพผนวก ก.79 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.80 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 2 

 

 
ภาพผนวก ก.81 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 3 
 



148 
 

 

ภาพผนวก ก.82 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.83 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม. 

 ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 2 
 

 
ภาพผนวก ก.84  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม. 

 ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 3 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมืภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรบัการหา 
คาความรอนของฟางขาว 

 

 
ภาพผนวก ก.85 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14 ซม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  
 

 

ภาพผนวก ก.86 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  
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ภาพผนวก ก.87 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14 ซม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  

 

ภาพผนวก ก.88 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ก.89 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 40 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.90 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา  60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.91 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา  20 นาที  สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 

ภาพผนวก ก.92 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 40 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.93 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.94 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.95 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา  40 นาที สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.96 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ก.97 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6.15 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.98 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5 ช่ัวโมง  สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.99 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 1,มม. 
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 9 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.100 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14ซม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5 ช่ัวโมง   สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.101 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14ซม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5.1 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.102 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของฟางขาวขนาด 14ซม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 4 ช่ังโมง   สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมืภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรบัการหา 
คาความรอนของซังขาวโพด 

 

 

ภาพผนวก ก.103 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  
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ภาพผนวก ก.104 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  

 

 
ภาพผนวก ก.105 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  
 

 

ภาพผนวก ก.106 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา  10 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.107 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 30 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.108 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.109 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 10 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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ภาพผนวก ก.110 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 30 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.111 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส   ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.112 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา  10 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.113 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา  30 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.114 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา  60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 

ภาพผนวก ก.115 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 19 ช่ัวโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.116 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 
ภาพผนวก ก.117 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาดมากกวา 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 6.46 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.118 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม. 
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20.37 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.119 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม. 
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 10 ช่ัวโมง สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ก.120 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของซังขาวโพดขนาด 1 มม. 
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5.35 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมืภายในบอมคาลอริมีเตอรสําหรบัการหา 
คาความรอนของทางปาลม 

 

 

ภาพผนวก ก.121 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  

 
 
 

 

ภาพผนวก ก.122 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  
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ภาพผนวก ก.123 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1  

 

 

ภาพผนวก ก.124 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

ภาพผนวก ก.125 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา  35 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.126 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม. 
ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 

  

ภาพผนวก ก.127 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

      

 
ภาพผนวก ก.128 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม. 

 ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา  35 นาที สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.129 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา  60 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.130  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม. 

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา  15 นาที สําหรับการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.131 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมทางปาลมขนาด 1 มม. 

ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 35 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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ภาพผนวก ก.132 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมทางปาลมขนาด 1 มม. 
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียสทีเ่วลา  60 นาที สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.133 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาดมากกวา 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 8.9 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
 

 
ภาพผนวก ก.134 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาดมากกวา 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.135 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาดมากกวา 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.5 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 

 
ภาพผนวก ก.136 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  

ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20.2 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครั้งที่ 1 
 

 

ภาพผนวก ก.137 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20.23 ช่ัวโมง สําหรบัการทําซ้ําครัง้ที่ 1 
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ภาพผนวก ก.138 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลา ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.5 ช่ังโมง สําหรับการทําซ้ําครั้งที่ 1 
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ตารางผนวก ก.1 ผลการคํานวณคาความรอนของลําตนและเหงามันสําปะหลัง 
ครั้งที่ เง่ือนไข นํ้าหนักกอน 

ทอรีไฟร 
(กรัม) 

นํ้าหนักหลัง 
ทอรีไฟร 
(กรัม) 

คาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม ) 

ผลได
ของ

พลังงาน 
1 คาความรอนของเหงามันดิบ - - 17.3 - 
1 220 องศาเซลเซียส 

เวลา 20 นาที (ขนาด 1 มม.) 
40 38.08 19.17 105.49 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 38.22 18.97 94.55 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 38.4 19.66 99.49 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.78 19.84 108.32 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.29 20.08 94.35 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.73 20.88 98.08 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.78 21.09 97.78 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.78 20.37 111.21 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 37.72 20.08 89.78 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 33.85 20.08 98.22 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 34.19 22.24 94.67 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 34.69 20.88 81.42 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 33.66 21.64 105.26 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 32.99 21.74 82.86 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 32.48 22.69 84.75 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 32 22.83 105.57 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 31.92 21.91 76.58 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 32.01 21.99 80.32 
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1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 30.03 24.14 104.76 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 29.42 24.97 76.08 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 29.06 24.90 72.45 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 28.28 25.37 103.68 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 27.59 24.84 67.53 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 28.26 25.93 73.75 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 28.04 23.74 97.00 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 27.36 23.15 69.69 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 28.11 23.88 66.70 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 26.30 20.35 110.49 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 26.35 21.00 97.11 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 26.39 20.53 92.14 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 22.19 25.19 115.39 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 22.02 26.46 120.28 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 22.50 26.46 122.90 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 19.24 27.75 110.22 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 17.05 27.04 95.17 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

28 18.84 27.24 105.94 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 8 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

28 24.17 22.83 113.91 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 11 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

28 17.56 27.13 98.35 
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1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 9 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

28 14.06 28.12 81.62 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 6 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

40 36.09 22.87 119.27 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 6 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

40 21.14 27.22 83.154 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 6 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

40 23.08 28.55 95.22 
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ตารางผนวก ก.2 ผลการคํานวณคาความรอนของใบและยอดออย 
ครั้งที่ เง่ือนไข นํ้าหนักกอน 

ทอรีไฟร 
(กรัม) 

นํ้าหนักหลัง 
ทอรีไฟร 
(กรัม) 

คาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม ) 

ผลไดของ
พลังงาน 

1 คาความรอนใบและยอดออยดิบ - - 14.99 - 
1 220 องศาเซลเซียส 

เวลา 11 ช่ัวโมง (ขนาด 7 ซม.) 
10 8.21 21.4 117.21 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 6 ช่ัวโมง (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.71 23.74 106.27 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 6.25 ช่ัวโมง (ขนาด 7ซม.) 

10 6.37 26.84 114.06 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 8 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

40 33 24.65 135.66 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 11.2 ช่ัวโมง (ขนาด 1มม.) 

40 28.13 26.86 126.01 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 11 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

40 23.74 27.39 108.44 

1 220 องศาเซลเซียส  
เวลา60นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 35.96 18.19 109.09 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 35.85 17.80 106.43 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 35.97 18.26 109.54 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 29.70 18.29 90.59 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 30.08 19.20 96.32 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 30 20.84 104.27 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 27.01 24.69 111.22 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 27.02 24.09 108.56 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

40 25.13 24.65 103.31 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 9.12 16.67 101.42 

2 220 องศาเซลเซียสเวลา  
15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 8.94 16.96 126.56 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 9.07 17.56 106.25 
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1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 9 19.46 116.84 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 9.04 18.30 110.36 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 8.81 18.26 107.32 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 8.78 18.23 106.78 

2 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 9.01 19.9 98.35 

3 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 8.8 19 84.02 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.81 18.26 95.14 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.94 17.35 91.9 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.99 18.52 98.71 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.78 19.17 99.49 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.74 19.17 98.98 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.63 20.35 103.68 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.54 19.96 100.4 

2 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.54 20.54 103.3 

3 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.30 21.00 102.3 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.)  

10 7.41 19.44 96.09 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.45 19.20 95.42 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.51 17.59 88.13 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.96 20.37 94.58 
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2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 7.01 20.94 97.92 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 40 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.97 20.08 93.37 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.83 21.19 96.55 

2 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.89 21.00 96.52 

3 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 60 นาที (ขนาด 7 ซม.) 

10 6.89 21.29 97.86 
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ตารางผนวก ก.3 ผลการคํานวณคาความรอนของฟางขาว 
ครั้งที่ เง่ือนไข นํ้าหนักกอน 

ทอรีไฟร 
(กรัม) 

นํ้าหนักหลัง 
ทอรีไฟร 
(กรัม) 

คาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม ) 

ผลไดของ
พลังงาน 

1 คาความรอนฟางขาว - - 12.78 - 
1 220 องศาเซลเซียส 

เวลา60นาที (ขนาด 14 ซม.) 
17 15.24 14.61 102.48 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด 14 ซม.) 

17 12.56 19.63 113.48 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด 14 ซม.) 

17 9.90 21.99 100.20 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 28.38 16.43 162.77 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 27.37 17.57 125.43 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 27.93 17.8 129.67 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 24.25 17.3 109.42 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 22.89 18.12 108.18 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 21.47 18.26 102.25 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา20 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 19.88 18.26 94.68 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา40 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 18.48 19.6 94.47 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 19.02 21.54 106.86 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 6.15 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 26.01 18.26 123.87 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 5 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 19.09 19.81 
 

98.64 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 9 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 15.95 23.15 96.31 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 5 ช่ัวโมง (ขนาด 14 มม.) 

17 14.75 18.26 123.97 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 5.1 ช่ัวโมง(ขนาด 14 มม.) 

17 10.58 21.95 106.89 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 4 ช่ัวโมง (ขนาด 14 มม.) 

17 10.42 23.15 111.03 
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ตารางผนวก ก.4 ผลการคํานวณคาความรอนของทางปาลม 
ครั้งที่ เง่ือนไข นํ้าหนักกอน 

ทอรีไฟร 
(กรัม) 

นํ้าหนักหลัง 
ทอรีไฟร 
(กรัม) 

คาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม ) 

ผลได
ของ

พลังงาน 
1 คาความรอนทางปาลม - - 16.67 - 
1 220 องศาเซลเซียส 

เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 
20 16.56 18.23 90.55 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

20 13.77 21.01 86.77 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

20 11.85 22.22 78.97 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 53.11 18.66 99.08 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา35 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 50.87 20.37 103.6 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 48.33 21.48 103.79 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 46.15 19.44 89.69 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา35 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 41.57 21.81 90.65 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 41.3 24.97 103.10 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา15 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 40.36 21.21 85.59 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา35 นาที (ขนาด 1 มม.) 

60 34.21 22.22 75.99 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที(ขนาด 1 มม.) 

60 34.53 25.88 89.35 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 8.9 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

17 12.61 19.45 86.55 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 20 ช่ัวโมง(ขนาด >1 มม.) 

17 8.28 22.22 64.53 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 12.5 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

17 9.33 25.58 84.22 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 20.2 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

60 43.41 21.86 94.87 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 20.23 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

60 31.68 24.95 79.02 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 12.5 ชั่วโมง(ขนาด 1 มม.) 

60 28.09 25.56 71.78 
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ตารางผนวก ก.5 ผลการคํานวณคาความรอนของซังขาวโพด 
ครั้งที่ เง่ือนไข นํ้าหนักกอน 

ทอรีไฟร 
(กรัม) 

นํ้าหนักหลัง 
ทอรีไฟร 
(กรัม) 

คาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม ) 

ผลไดของ
พลังงาน 

1 คาความรอนซังขาวโพดดิบ - - 16.38 - 
1 220 องศาเซลเซียส 

เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 
30 27.47 24.07 134.55 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

30 20.13 27.15 111.22 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60นาที (ขนาด >1 มม.) 

30 15.55 27.78 87.91 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา10 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 28.93 19.45 114.51 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา30 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 28.36 19.93 115.02 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 28.02 23.15 132 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา10 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 21.29 21.14 91.59 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา30 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 20.33 22.95 94.95 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 13.64 24.07 66.81 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา10 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 17.25 25.79 90.53 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา30 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 16.4 27.15 90.61 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา60 นาที (ขนาด 1 มม.) 

30 10.62 27.96 60.43 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 19 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

30 21.85 22.22 98.80 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 12 ช่ัวโมง(ขนาด >1 มม.) 

30 14.78 28.88 86.86 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 6.46 ช่ัวโมง (ขนาด >1 มม.) 

30 13.15 29.54 79.05 

1 220 องศาเซลเซียส 
เวลา 20.37 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 23.52 23.00 110.08 

1 260 องศาเซลเซียส 
เวลา 10 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 15.45 25.06 78.79 

1 280 องศาเซลเซียส 
เวลา 5.35 ช่ัวโมง (ขนาด 1 มม.) 

30 15.95 26.85 81.34 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหแบบประมาณและแบบแยกธาต ุ

(Proximate and Ultimate analysis) 
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ตารางที่ ข.1 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.2 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ของใบและยอดออยขนาด 7 ซม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 
ผลการทดสอบ C H N S O กรมวิทย ทดลอง Friedl 
ใบออย ขนาด 7ซม. 47.4 5.9 0.55 0.15 37.7 17.94 14.99 18.81284 
220 oC , 15 นาที 47.9 5.6 0.49 0.18 38.2 18.76 17.06 18.942434 
260 oC , 15 นาที 50.9 5.4 0.3 0.17 33.7 20.008 18.04 20.058708 
260 oC , 60 นาที 51.7 5.2 0.34 0.21 33 20.013 20.5 20.307508 
280 oC , 60 นาที 56.5 5.1 0.46 0.23 27.8 21.6468 21.16 22.265028 

 

ตารางที่ ข.3 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.4 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ของทางปาลมขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 
ผลการทดสอบ C H N S O กรมวิทย ทดลอง Friedl 
ทางปาลม <1 มม. 44.8 5.5 0.31 0.12 45.3 18.21 16.67 18.27 
220 oC , 60 นาที 52.7 5.6 0.26 0.07 36.9 20.202 21.48 20.889184 
260 oC , 15 นาที 55.2 5.2 0.27 0.08 34.2 21.2058 19.44 21.74641 
260 oC , 35 นาที 56.4 4.9 0.32 0.07 32.9 21.945 21.81 22.07216 
260 oC , 60 นาที 58.4 5 0.36 0.07 30.6 22.4826 24.97 23.006248 
280 oC , 60 นาที 63.2 4.7 0.35 0.08 25.3 24.4104 25.88 24.89045 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ M ASH VM FC กรมวิทย ทดลอง Parikh et al. 
ใบออย ขนาด 7ซม. - 8.3 73.8 17.9 17.9424 14.99 17.77012 
220 oC , 15 นาที - 7.6 73.8 18.6 18.76 17.06 18.0231 
260 oC , 15 นาที - 9.5 66.7 23.8 20.0088 18.04 18.74011 
260 oC , 60 นาที - 9.6 67.4 23 20.013 20.5 18.56558 
280 oC , 60 นาที - 9.9 58.4 31.7 21.6468 21.16 20.23646 

ผลการทดสอบ M ASH VM FC กรมวิทย ทดลอง Parikh et al. 
ทางปาลม <1 มม. - 4 79.1 16.9 18.21 16.67 17.72 
220 oC , 60 นาที - 4.5 70.8 24.7 20.202 21.48 19.73654 
260 oC , 15 นาที - 5 66.4 28.6 21.2058 19.44 20.42572 
260 oC , 35 นาที - 5.4 63.5 31.1 21.945 21.81 20.85449 
260 oC , 60 นาที - 5.6 61 33.4 22.4826 24.97 21.27646 
280 oC , 60 นาที - 6.4 53 40.6 24.4104 25.88 22.56894 
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ตารางที่ ข.5 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) ของฟางขาวขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.6 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ของฟางขาวขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 
ผลการทดสอบ C H N S O กรมวิทย ทดลอง Friedl 
ฟางขาว <1 มม. 45.3 5.9 0.88 0.15 36.6 17.2032 12.8 18.017824 
220 oC , 60 นาที 45.8 5.5 0.9 0.09 32.8 17.3796 17.8 18.171202 
260 oC , 20 นาที 47.4 4.9 0.97 0.08 28.8 18.4548 17.3 18.67098 
260 oC , 40 นาที 49.1 5.1 0.98 0.07 26.2 18.7782 19.17 19.343548 
260 oC , 60 นาที 46.9 5 1 0.07 28.1 18.8874 19.96 18.515216 
280 oC , 60 นาที 51.4 4.4 1.2 0.07 18.9 20.7312 21.19 19.97875 

 

ตารางที่ ข.7 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) ของเหงามันขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.8 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ของเหงามันขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 
ผลการทดสอบ C H N S O กรมวิทย ทดลอง Friedl 
เหงามัน <1 มม. 49.2 6.7 1 0.11 38 17.22 17.3 19.84644 
220 oC , 60 นาที 46.3 5.6 0.88 0.09 36.4 18.5 20.51 18.370916 
260 oC , 20 นาที 49.3 5.1 0.96 0.09 34 19.18 21.09 19.416616 
260 oC , 40 นาที 49.1 5.1 0.94 0.09 32.6 19.65 21.14 19.338308 
260 oC , 60 นาที 50.6 5.2 0.97 0.09 31.5 19.79 21.38 19.952892 
280 oC , 60 นาที 52.5 4.5 1.1 0.09 30 21.12 23.59 20.409788 

 

 

 

ผลการทดสอบ M ASH VM FC กรมวิทย ทดลอง Parikh et al. 
ฟางขาว <1 มม. - 11.2 71.8 17 17.2032 12.8 17.11746 
220 oC , 60 นาที - 14.9 68.9 16.2 17.3796 17.8 16.35361 
260 oC , 20 นาที - 17.9 62.5 19.6 18.4548 17.3 16.53469 
260 oC , 40 นาที - 18.5 59.8 21.7 18.7782 19.17 16.85164 
260 oC , 60 นาที - 18.9 58.9 22.2 18.8874 19.96 16.88501 
280 oC , 60 นาที - 24 46 30 20.7312 21.19 17.5922 

ผลการทดสอบ M ASH VM FC กรมวิทย ทดลอง Parikh et al. 
เหงามัน <1 มม. - 5 76 19 17.22 17.3 18.5278 
220 oC , 60 นาที - 10.7 70.4 18.9 18.5 20.51 17.57494 
260 oC , 20 นาที - 10.5 68.7 20.8 19.18 21.07 17.98331 
260 oC , 40 นาที - 12.2 64.7 23.1 19.65 22.02 18.15973 
260 oC , 60 นาที - 11.6 65.8 22.6 19.79 22.24 18.1591 
280 oC , 60 นาที - 11.8 58.7 29.5 21.12 26.75 19.49049 
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ตารางที่ ข.9 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis)  

 

 

 

 
ตารางที่ ข.10  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ของซังขาวโพดขนาด 1 มม.  
บนพื้นฐานแหง (dry basis) 
ผลการทดสอบ C H N S O กรมวิทย ทดลอง Friedl 
ซังขาวโพด <1 มม. 49.7 5.9 0.38 0.03 42 19.06 16.38 18.71 
220 oC , 60 นาที 48.2 5.4 0.94 0.08 39.4 19.0134 23.15 19.072578 
260 oC , 15 นาที 54.5 5.5 1.2 0.1 31.2 21.2814 21.14 21.739788 
260 oC , 60 นาที 53.4 4.9 1.2 0.11 32.2 21.4494 24.07 20.96143 
280 oC , 60 นาที 62.3 4.6 1.5 0.1 20.9 23.8266 27.96 24.536376 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ M ASH VM FC กรมวิทย ทดลอง Parikh et al. 
ซังขาวโพด <1 มม.  2 80.5 17.5 19.06 16.38 19.74 
220 oC , 60 นาที - 6 74.7 19.3 19.0134 23.15 18.42341 
260 oC , 10 นาที - 7.5 64.2 28.3 21.2814 21.14 19.95716 
260 oC , 60 นาที - 8.2 61.9 29.9 21.4494 24.07 20.15889 
280 oC , 60 นาที - 10.6 49.4 40 23.8266 27.96 21.76278 
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ภาคผนวก ค 

ผลการกระจายอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณและการวิเคราะหความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญของอุณหภูมิท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
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ผลการกระจายอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ 

 

รูปที่ ค.1 แสดงตําแหนงของเทอรโมคับเปลสําหรับการวัดการกระจายของอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ 
 
 

 
รูปที่ ค.2 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ กับ เวลา สําหรบัการสลายตัวของลําตนและเหงามัน 

ใบและยอดออย ฟางขาว ทางปาลม และซงัขาวโพด ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 
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ผลการวิเคราะหความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของอุณหภูมิ 

 
รูปที่ ค.3 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ต้ังไว (องศาเซลเซียส) กับ อุณหภูมเิฉลี่ยของการ

กระจายอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ (องศาเซลเซียส) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการกระจายตัวของขนาดอนุภาคท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
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ผลการกระจายตัวของชีวมวลท้ัง 5 ชนิด ไดแก ฟางขาว ลําตนและเหงามัน ทางปาลม ซัง

ขาวโพด และ ใบและยอดออย 

 ตารางที่ ง.1 ผลการบันทึกนํ้าหนัก และขนาดของตะแกรงคัดขนาดและถาดของฟางขาว 

 

 
รูปที่ ง.1 การกระจายตัวของอนุภาคของฟางขาวแบบการวิเคราะหการสะสมของอนุภาคที่คางอยูบน

เครื่องแยกขนาดอนุภาค (sieve analysis) 

ขนาดรู
ตะแกรง 

(ไมโครเมตร) 

นํ้าหนัก
ตะแกรง 
(กรัม) 

นํ้าหนักตะแกรง
รวมกับตัวอยาง

(กรัม) 

นํ้าหนักของ
ตัวอยาง 

ที่คางอยูบน
ตะแกรง (กรัม) 

อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นตของ
อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นต
ของอนุภาค

ที่ผาน
ตะแกรง 

3350 258.84 258.84 0 0 0 100 

1700 307.03 307.66 0.63 0.644 0.643 99.356 

850 264.71 279.48 14.77 15.088 15.731 84.268 

600 254.12 272.15 18.03 18.419 33.506 66.493 

425 225.85 247.6 21.75 22.219 40.637 59.362 

300 205.09 222.44 17.35 17.724 39.942 60.057 

212 193.24 202.37 9.13 9.327 27.050 72.949 

150 187.14 193.84 6.7 6.844 16.171 83.828 

106 178.76 181.82 3.06 3.126 9.970 90.029 

75 175.51 178.03 2.52 2.574 5.700 94.299 

53 173.63 175.01 1.38 1.410 3.984 96.015 

pan 300.55 303.12 2.57 

รวม 97.89 
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ตารางที่ ง.2 ผลการบันทึกนํ้าหนัก และขนาดของตะแกรงคัดขนาดและถาดของลําตนและเหงามัน

สําปะหลงั 

 

 

 
รูปที่ ง.2 การกระจายตัวของอนุภาคของลําตนและเหงามันสําปะหลงัแบบการวิเคราะหการสะสมของ

อนุภาคที่คางอยูบนเครื่องแยกขนาดอนุภาค (sieve analysis) 
 

ขนาดรู
ตะแกรง 

(ไมโครเมตร) 

นํ้าหนัก
ตะแกรง 
(กรัม) 

นํ้าหนักตะแกรง
รวมกับตัวอยาง

(กรัม) 

นํ้าหนักของ
ตัวอยาง 

ที่คางอยูบน
ตะแกรง (กรัม) 

อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นตของ
อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นต
ของอนุภาค

ที่ผาน
ตะแกรง 

3350 258.84 259.07 0.23 0.211 0.211 99.789 

1700 307.03 310 2.97 2.731 2.942 97.058 

850 264.71 280.5 15.79 14.517 17.247 82.753 

600 254.12 266.24 12.12 11.143 25.660 74.340 

425 225.85 237.98 12.13 11.152 22.295 77.705 

300 205.09 216.86 11.77 10.821 21.973 78.027 

212 193.24 202.25 9.01 8.284 19.105 80.895 

150 187.14 195.71 8.57 7.879 16.163 83.837 

106 178.76 194.36 15.6 14.342 22.221 77.779 

75 175.51 180.97 5.46 5.020 19.362 80.638 

53 173.63 177.68 4.05 3.723 8.743 91.257 

pan 300.55 311.62 11.07 

รวม 108.77 
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ตารางที่ ง.3 ผลการบันทึกนํ้าหนัก และขนาดของตะแกรงคัดขนาดและถาดของทางปาลม 

 

 
รูปที่ ง.3 การกระจายตัวของอนุภาคของทางปาลมแบบการวิเคราะหการสะสมของอนุภาคที่คางอยู

บนเครื่องแยกขนาดอนุภาค (sieve analysis) 
 
 
 

ขนาดรู
ตะแกรง 

(ไมโครเมตร) 

นํ้าหนัก
ตะแกรง 
(กรัม) 

นํ้าหนักตะแกรง
รวมกับตัวอยาง

(กรัม) 

นํ้าหนักของ
ตัวอยาง 

ที่คางอยูบน
ตะแกรง (กรัม) 

อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นตของ
อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นต
ของอนุภาค

ที่ผาน
ตะแกรง 

3350 258.84 258.84 0 0 0 100 

1700 307.03 307.48 0.45 0.452 0.452 99.548 

850 264.71 271.64 6.93 6.955 7.407 92.593 

600 254.12 264.68 10.56 10.598 17.553 82.447 

425 225.85 241.69 15.84 15.897 26.495 73.505 

300 205.09 221.51 16.42 16.479 32.377 67.623 

212 193.24 206.33 13.09 13.137 29.617 70.383 

150 187.14 198.45 11.31 11.351 24.488 75.512 

106 178.76 185.26 6.5 6.523 17.874 82.126 

75 175.51 181.18 5.67 5.690 12.214 87.786 

53 173.63 177.41 3.78 3.794 9.484 90.516 

pan 300.55 309.64 9.09 

รวม 99.64 
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ตารางที่ ง.4 ผลการบันทึกนํ้าหนัก และขนาดของตะแกรงคัดขนาดและถาดของซังขาวโพด 

 

 
รูปที่ ง.4 การกระจายตัวของอนุภาคของซังขาวโพดแบบการวิเคราะหการสะสมของอนุภาคที่คางอยู

บนเครื่องแยกขนาดอนุภาค (sieve analysis) 
 
 
 

ขนาดรู
ตะแกรง 

(ไมโครเมตร) 

นํ้าหนัก
ตะแกรง 
(กรัม) 

นํ้าหนักตะแกรง
รวมกับตัวอยาง

(กรัม) 

นํ้าหนักของ
ตัวอยาง 

ที่คางอยูบน
ตะแกรง (กรัม) 

อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นตของ
อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นต
ของอนุภาค

ที่ผาน
ตะแกรง 

3350 258.84 258.84 0 0 0 100 

1700 307.03 307.19 0.16 0.161 0.161 99.839 

850 264.71 290.03 25.32 25.468 25.629 74.371 

600 254.12 274.53 20.41 20.529 45.997 54.003 

425 225.85 239.81 13.96 14.041 34.571 65.429 

300 205.09 215.12 10.03 10.089 24.130 75.870 

212 193.24 198.96 5.72 5.753 15.842 84.158 

150 187.14 191.92 4.78 4.808 10.561 89.439 

106 178.76 182.25 3.49 3.510 8.318 91.682 

75 175.51 179.26 3.75 3.772 7.282 92.718 

53 173.63 177.4 3.77 3.792 7.564 92.436 

pan 300.55 308.58 8.03 

รวม 99.42 
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ตารางที่ ง.5 ผลการบันทึกนํ้าหนัก และขนาดของตะแกรงคัดขนาดและถาดของใบและยอดออย 

 

 
รูปที่ ง.5 การกระจายตัวของอนุภาคของใบและยอดออยแบบการวิเคราะหการสะสมของอนุภาคที่

คางอยูบนเครื่องแยกขนาดอนุภาค (sieve analysis) 
 

 

ขนาดรู
ตะแกรง 

(ไมโครเมตร) 

นํ้าหนัก
ตะแกรง 
(กรัม) 

นํ้าหนักตะแกรง
รวมกับตัวอยาง

(กรัม) 

นํ้าหนักของ
ตัวอยาง 

ที่คางอยูบน
ตะแกรง (กรัม) 

อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นตของ
อัตราสวนโดยมวล
ของนํ้าหนักที่คาง

บนตะแกรง 

เปอรเซ็นต
ของอนุภาค

ที่ผาน
ตะแกรง 

3350 258.84 258.85 0.01 0.010 0.010 99.990 

1700 307.03 307.33 0.3 0.296 0.305 99.695 

850 264.71 269.95 5.24 5.163 5.458 94.542 

600 254.12 260.74 6.62 6.522 11.685 88.315 

425 225.85 236.49 10.64 10.483 17.005 82.995 

300 205.09 219.23 14.14 13.931 24.414 75.586 

212 193.24 207.14 13.9 13.695 27.626 72.374 

150 187.14 202.14 15 14.778 28.473 71.527 

106 178.76 187.65 8.89 8.759 23.537 76.463 

75 175.51 184.19 8.68 8.552 17.310 82.690 

53 173.63 180.27 6.64 6.542 15.094 84.906 

pan 300.55 311.99 11.44 

รวม 101.5 
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การคํานวณหาเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยโดยมวลของฟางขาว 
การคํานวณหาเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยโดยมวลของฟางขาวสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 25 (แสดง
ในบทที่ 3) 

 
1

n

w i pi
i

D x D


   

 

wD คือ เส้นผ่านศนูย์กลางเฉลีย่โดยมวล 

i
i

T

mx
m

  

เมื่อ  im  คือมวลของอนุภาคที่คางในตะแกรงลําดับที่ i (กรัม) 

      Tm คือมวลของอนุภาคทั้งหมด (กรัม) 
 

   1

2
pi pi

pi

D D
D 

  

เมื่อ  piD   คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงลําดับที่ i  ซึ่งเปนตะแกรงทีอ่นุภาคคางอยู (มม.) 

      1piD  คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงที่อยูขางบนตะแกรงลําดับที่ i  (มม.) 

 
สรปุผลการคํานวณขนาดอนุภาคเฉลี่ย 

ชนิดชีวมวล เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยโดยมวล (ไมโครเมตร) 
ฟางขาว 563.78 

ลําตนและเหงามันสําปะหลงั 491.95 
ทางปาลม 388.23 
ซังขาวโพด 619.91 

ใบและยอดออย 309.74 
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